
 

 

 

 

 

Kom
m

unfullm
äktiges beslut 2015-11-23 

 

   

 

TRANEMO KOMMUN 

BUDGET 2016  
och ekonomisk plan 

2017-2018 

 
 

 

 

1



2



 

 

 
 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
Organisation  4 
Styrmodell  5 
Resultatmål   11 
Omvärldsanalys  12 
Befolkningsprognos  15 
Ekonomiska förutsättningar 2016-2018  19 
Ekonomiska ramar  22 
Resultat-, finansierings- och balansbudget  26 
Driftbudget per verksamhetsområde  28 
Sektionernas verksamhetsberättelser  29 
Kommunstyrelsens förslag till satsningar  
i budget 2016  40 
Kommunstyrelsens förslag till uppdrag  
till förvaltningen  41 
Investeringsbudget 42 
Riktlinjer för investeringspott  49 
Taxebilaga  50 
Taxebilaga miljö och bygg  61 

3



 

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 
BYGG-

NÄMND
Gemensam med 

Ulricehamns
kommun

 

PERSONAL-
NÄMND

Gemensam med 
Svenljunga kom-

mun

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

ARBETS-
MARK-
NADS-

NÄMND
Gemensam med 

Svenljunga
kommun 

4



 

 

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. 

Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en 
naturskön kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende som pas-
sar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden eller 
sjönära. 

Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbart, där vi känner oss friska och trygga i en bra välfärd. 
Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt samhälle är öppet 
och generöst. 

Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser 
är en viktig del av livet och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyf-
ter vi fram våra kulturskatter och turistmål. Kommunen, föreningarna 
och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och 
goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de 
bästa i Sverige. 

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det 
är enkelt och stimulerande att driva företag i Tranemo kommun där 
grogrunden finns för ett växande näringsliv. 

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark 
känsla av samhörighet. Vi skapar mötesplatser som möjliggör inflytande 
och delaktighet i hela kommunen. 

Närheten till varandra bygger relationer för framtiden. 
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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? 
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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.
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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 

9



 

 

 

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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1. Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet 
och mångfald utifrån medborgarnas behov 

2.  Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i 
förskola och skola 

3. Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv 
4. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att 

hon/han får ett gott bemötande och en god service 
5. Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart 

samhälle i alla avseenden 
6. Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet 

att påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad 
på 

7. Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat 
8. Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 
9. Kommunens ekonomi ska vara god 

Resultatmål 2016-2018 
 Förslag 
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Omvärldsanalys - övergripande 

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 
landsbygden. Man kan se tydliga flyttmönster från inland 
till kust, från kust till storstad, och från storstad till ut-
ländsk storstad. Storstäderna 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 utveck-
ling med inflyttning till och förtätning av våra större och 
medelstora städer och fortsatt befolkningsminskning i 
glesbygd och mindre kommuner. 

Scb har i maj-2015 tagit fram en ny befolkningsprognos för 
Sverige åren 2015-2060. Befolkningsökningen i Sverige 
beräknas vara snabb, 2014 hade Sverige 9,7 miljoner invå-
nare. Enligt prognosen kommer 10-miljonersstrecket att 
passeras under 2016 och 11 miljoner uppnås år 2025. För-
sörjningskvoten som anger hur många i yrkesaktiv ålder 
som ska försörja unga och äldre är idag på 73, vilket inne-
bär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 
20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. 
Försörjningskvoten beräknas stadigt öka och uppgår enligt 
prognosen till 80 år 2025. Antalet invandrare har ökat un-
der 2000-talet och 2014 var antalet invandrare till Sverige 
127 000 personer medan utvandringen var 51 000.  Enligt 
Scb:s prognos kommer invandringen att uppgå till 170 000 
personer år 2019 och utvandringen beräknas då uppgå till 
60 000 personer. Nettoinvandringen beräknas alltså om 
fem år vara 110 000 personer mot 76 000 idag. Nytillkomna 
flyktinginvandrare har hittills haft svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden särskilt de första åren i Sverige. Exem-
pelvis beräknas antalet personer i arbetsför ålder att vara 
118 000 fler år 2018 än Scb:s tidigare prognos, men arbets-
kraften beräknas bli 56 000 personer fler. Medellivslängden 
kommer också att öka, 2014 var medellivslängden i Sverige 
för kvinnor 84 år och för män 80 år. År 2060 beräknas me-
dellivslängden att vara 89 år för kvinnor och 87 år för män. 

  

Konjunkturen 
Den svenska ekonomin avslutade 2014 mycket starkt. Även 
2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. 
Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk 
efterfrågan både i år och 2016. Företagens investeringar och 
hushållens konsumtionsavgifter är i utgångsläget låga. För 
att framtidstron ska stärkas krävs dock att utvecklingen i 
omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella 

konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den 
svenska exporten behöver få bättre fart. Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) gör bedömningen att vi framåt 
kommer att få en stabilare omvärld och en bättre svensk 
exporttillväxt. Denna bedömning gör att den inhemska 
efterfrågan kommer att fortsätta att växa i snabb takt i år 
och även 2016. Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska 
ekonomin ha kommit i konjunkturell balans och därmed 
endast växa enligt trend. 

Vad innebär det för oss? 

Viktigt att vara en del av ett område med ett tydligt cent-
rum 
”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 lyck-
as handlar det om att vara en del av ett geografiskt område 
där ett tydligt centrum med människor och kunskap ska-
par gynnsamma förutsättningar för kreativitet och utveck-
ling, där nätverk och ”uppkoppling” mot omvärlden hela 
tiden förser området med nya impulser, nya människor 
mm som stärker attraktiviteten. 

För Tranemos del är det svårt att sia om hur rikets beräk-
nade befolkningsökning kan spilla över även på Tranemo. 
Under en längre period har invånarantalet minskat, men 
2014 var ett trendbrott då befolkningen ökade med 109 
personer. Under jan-sep 2015 har befolkningen minskat 
med 36 personer. 

Tranemos ekonomi 

Kommunforskning i Västsverige (Kfi) har tagit fram en 
finansiell profil för kommunerna i Västra Götaland och 
Hallands län. Kfi:s sammanfattande kommentar är att 
Tranemo redovisade, sammanlagt under perioden 2012-
2014, en resultatnivå som inte kan betraktas som god eko-
nomisk hushållning ur ett generellt synsätt. Kommunens 
långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet och finan-
siella nettotillgångar bör förbättras. Tranemo bör därför i 
framtiden förbättra sin resultatnivå till runt 2–3 procenten-
heter av bruttokostnaderna, för att soliditeten ska stärkas 
och ge kommunen ökade möjligheter för att möta lågkon-
junkturer. Det är viktigt för nästan alla kommuner att ligga 
på en god resultatnivå, då de närmaste åren för många 
kommuner innebär ökade investeringar och ökade kostna-
der på grund av befolkningsförändringar. Detta måste 
finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett 
resultat som finansierar merparten av investeringarna för 
att slippa öka skuldsättningen. 

Kfi:s slutsatser stämmer väl med de analyser vi själva gjort 
och med de ekonomiska målen för Tranemo kommun. Det 
är viktigt över tid att vi har ett resultat på  15-20 mnkr för 
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att vi ska kunna finansiera våra investeringar med egna 
medel. Även om ränteläget idag är lågt så kommer det på 
sikt att stiga igen och då får vi lägga för mycket pengar på 
räntekostnader istället för till verksamheten. Tranemo har 
idag 230 mnkr i lån och med de investeringar som är pla-
nerade beräknas lånen öka till 320 mnkr i slutet av 2016. På 
sikt är det viktigt att vi kan stoppa låneökningarna och 
finansiera investeringarna med egna medel. 

Snabb skatteunderlagstillväxt 2016 

Skatteunderlaget förväntas under 2015 och 2016 öka betyd-
ligt jämfört med 2014. Löner och pensioner beräknas stiga 
mer än under föregående år och ändrade avdragsregler 
påverkar också skatteunderlaget positivt exempel är att 
avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. År 2016 
beräknas tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och 
pensionsinkomster göra att skatteunderlagstillväxten acce-
lererar ytterligare och beräknas visa den största ökningen 
sedan år 2007. Från 2017 beräknas sysselsättningstillväxten 
att avta och grundavdragen öka snabbare, vilket gör att 
tillväxten av skatteunderlaget beräknas bli lägre än 2016. 
Prognosen avseende skatteintäkterna 2016-2018 är baserad 
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunder-
lagsprognos från oktober-2015. 
 

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. 

Nya regionala tilläggsmål för Västra Götaland    

Regionala tilläggsmål har i september 2015 beslutats för 
Västra Götaland. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i 
samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregi-
onen, och har varit på remiss till länets aktörer. De nya 
regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen 
med sina preciseringar och etappmål, och tillsammans 
utgör de Västra Götalands regionala miljömål. 

Ny vattenförvaltningscykel 2015-2021 

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och 
hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det kräver ett 
målmedvetet och långsiktigt arbete. Under vattenförvalt-
ningens sexåriga arbetscykler genomförs en rad arbets-
moment som till viss del bedrivs parallellt. Den nya för-
valtningsplanen samt åtgärdsprogram var på remiss under 
2015.  

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. 

Lokala miljömål 

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

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

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. 

Vad innebär det för oss? 

Höga ambitioner i förändringsarbetet för att skapa en mer 
miljömässigt hållbar kommun.  

Utveckla gång och cykelbanor för att främja hållbara trans-
porter. 

Säkrande av våra vattentäkter.  

Öka andelen ekologisk mat i våra verksamheter.  

Verkställa kommunens energiplan och energieffiktivise-
ringsstrategi.  

Utveckla avfallshanteringen genom den sk avfallstrappan. 

Systematisera miljöarbetet inom kommunen. 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar kortfattat om två delar som ska 
finnas i ett samhälle. Det ena är välfärd och innebär att 
människor ska ha en ha en god jämlik standard och leva i 
en trivsam miljö. Andra delen är att de sociala systemen 
ska ha förmåga att lösa de problem som människor kan 
hamna i. Hållbarhet innefattar tre delar av samhällsfunk-
tionen, ekonomi, miljö och sociala, vilka 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 för-
måga att fungera, samt relationen mellan de olika syste-
men. 
 

Vad händer? 

Flera rapporter från bl.a. Statens folkhälsoinstitut visar att 
hälsan generellt sett förbättras i samhället men att skillna-
derna är stora och i vissa fall ökar mellan olika grupper i 
samhället. Förekomsten av olika sjukdomar skiljer sig åt 
mellan grupper. Ohälsosamma levnadsvanor är högre 
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bland vissa grupper än andra. De sociala bestämningsfak-
torerna för utbildning, sysselsättning och fysisk och social 
närmiljö skiljer sig också åt mellan olika grupper i samhäl-
let. Utmaningen för samhället och Tranemo kommun är 
hur de samlade investeringarna i välfärdstjänster bäst 
kommer innevånarna till del. Det handlar om allt från 
åtgärder för att ge barn och unga en bra start i livet, möj-
ligheter till en god skolgång, vidareutbildningar och över-
gång till arbetslivet som ökar möjligheterna att leva i hälso-
främjande och hållbara miljöer och samhällen. 

  

Vad innebär det för oss? 

SKL:s arbete tillsammans med regioner och kommuner har 
resulterat i 5 rekommendationer. 

SKL:s rekommendationer och var är arbetet i Tranemo 
kommun 

• Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordi-
narie styrning och ledning 

o Ett exempel är sociala investeringar i ti-
dig ålder. Förvaltningen har ett utred-
ningsuppdrag som pågår i dialog med 
Västra Götalandsregionen. Genom socia-
la krav i offentliga upphandlingar kan 
kommuner påverka skillnader i hälsa på 
lokal nivå. 

• Mät och analysera problemet och bedöm effekter-
na av olika åtgärder 

o Arbete har påbörjats med att ta fram ett 
Ledningssystem för ett systematiskt kva-
litesarbete enligt SOSFS 2011:9 

• Ge alla barn och unga en bra start i livet. 
o Fortsätta arbetet med förbättring av fa-

miljehemsvården i samverkan med 
andra kommuner i Sjuhärad. Även fort-
satt arbete med förslag över hur en familje-
central i Tranemo kan organiseras. Färdig-
ställs under våren 2014 för politisk behand-
ling.  

• Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
o Förstudien Startskottet har nu lett till att 

ett 3-årigt projekt med samma namn in-
leds 2015-10-01 med medel från Europe-
iska Socialfonden – ESF. Projektet ägs av 
arbetsmarknadsenheten och samarbetar 
med bl.a. skola, socialtjänst och Arbets-
förmedling. Projektets huvudsyfte är att 
utveckla en fungerande modell för att 
stödja personer långt från både arbets-
marknad och samhälle. I målgruppen 
återfinns t.ex. ungdomar som hoppat av 
gymnasiet och tappat kontakten med 
samhället och människor med olika ty-
per av psykisk ohälsa.                                                                  
I samarbete med FoU Sjuhärad- välfärd 
arbetar Tranemo kommun under 2016 
för att ta fram en verksam metod och ut-
veckla bättre samverkan mellan lika ak-

törer som arbetar med att stötta högfun-
gerande med funktionsnedsättning vad 
gäller sysselsättning och arbete. 

• Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och 
samhällen 

o Inom ramen för Närvårdssamverkan 
planeras olika aktiviteter för att öka jäm-
likheten i vården. Det är en stor utma-
ning för såväl primärvård och kommun 
att möta kommande behov. 
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Befolkningsprognos – Sverige – 2015 - 2060 
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2 

Prognos - försörjningskvot  Sverige 2015-2060 
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3 

Prognos – antal invandrare och utvandrare Sverige 2015-
2060 
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4 

Befolkningsstatistik Tranemo 

• 1983  12 342 invånare 
 

• 2000  12 026      ” 
 

• 2005  11 804      ” 
 

• 2010  11 587      ” 
 

• 2014  11 640      ” 
 

Var är Tranemo på väg den närmaste 10-årsperioden ? 
 
Kan vi få del av den ökning av antal invånare som förväntas i riket ? 
 
Varje ökning med en invånare beräknas ge ökad skatteintäkt med 50 000 kr  
                   100 invånare ger 5 mnkr 
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Ekonomiska förutsättningar 2016-2018 

Den svenska ekonomin avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och 
utsikterna inför framtiden är ljusa. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i 
inhemsk efterfrågan både i år och 2016. Företagens investeringar och hushållens 
konsumtionsavgifter är i utgångsläget låga. För att framtidstron ska stärkas krävs dock 
att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen 
behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att vi framåt kommer att få en 
stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt. Denna bedömning gör att den 
inhemska efterfrågan kommer att fortsätta att växa i snabb takt i år och även 2016. Åren 
2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin ha kommit i konjunkturell balans  och 
därmed endast växa enligt trend. 

 
Skatteunderlagets utveckling 

Skatteunderlaget förväntas under 2015 och 2016 öka betydligt jämfört med 2014. Löner 
och pensioner beräknas stiga mer än under föregående år och ändrade avdragsregler 
påverkar också skatteunderlaget positivt, exempel är att avdragsrätten för 
pensionssparande trappas ner. År 2016 beräknas tilltagande ökningstakt för arbetade 
timmar och pensionsinkomster göra att skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare 
och beräknas visa den största ökningen sedan år 2007. Från 2017 beräknas 
sysselsättningstillväxten att avta och grundavdragen öka snabbare, vilket gör att 
tillväxten av skatteunderlaget beräknas bli lägre än 2016. 
Prognosen avseende skatteintäkterna 2016-2018 är baserad på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från oktober. 
 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
Källa: SKL cirkulär 15:29 

 

2014  2015 2016 2017 2018  

 SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6   

Regeringen, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7   

ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5   

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3   

        

        

  
       

        Befolkningsutveckling 
Enligt uppgifter från SCB har kommunens invånarantal minskat med 36 invånare under 
perioden jan-sep 2015. Vid utgången av september uppgick kommunens invånarantal 
därmed till 11 604 invånare. 

I beräkningen avseende skatteintäkter och utjämning 2016 har antagits att invånarantalet 
per den 1 november 2015 kommer att uppgå till 11 570 invånare. För de kommande åren 
har kalkylerats med att invånarantalet ligger kvar oförändrat på 11 570 invånare. 
Schablonmässigt så påverkas kommunens skatteintäkter och utjämning med ca 50 tkr per 
invånare så kommunens ekonomi påverkas mycket av hur invånarantalet utvecklas. 
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Lönekostnader och 
konsumentpriser      

Inför budget 2016 har verksamheterna kompenserats för ökade lönekostnader - 
budgeterade löner 2015 har räknats upp med 3,0 procent. 

De ekonomiska ramarna när det gäller ”övrig förbrukning”  är  för 2016 uppräknade med 
1,12 procent. Grunden för uppräkning av övriga kostnader är 0,9%, men eftersom det 
ingår lönebaserade kostnader i övriga kostnader så är 20% av underlaget beräknat efter 
en höjning med 2% och resterande 80% efter 0,9%. Genomsnittlig höjning blir 1,12%. 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för  2015-2016 är på en hög nivå. 2015 är prognosen att 
investeringarna hamnar på 99 mnkr. För 2016 är förslaget till investeringsbudget 81 
mnkr. Utöver detta kommer eventuell ombudgetering av ej förbrukad budget för 2015 
där prognosen i nuläget är 18 mnkr. Investeringsnivån 2016 skulle i så fall bli 99 mnkr 
även för 2016. 

 För 2017 och 2018 är räknat med investeringsnivåer på 59 mnkr respektive 54 mnkr. Det 
möjliggör då att största delen av investeringarna kan finansieras med egna medel utan att 
ytterligare öka låneskulden. 

 
Internränta  
Förvaltningen föreslår inför 2016 en justering av internräntan från dagens 4,5% till den av 
SKL rekommenderade nivån för internränta på 2,4%. Intäkterna från 
affärsverksamheterna för fjärrvärme, vatten och renhållning beräknas därmed minska. 
Detta beräknas påverka kommunens resultat negativt med 3,6 mnkr. Förvaltningen 
föreslår i samband med detta ingen justering av va-taxan för 2016 utan eventuellt 
överskott 2016 sparas för att möta ökade kostnader 2017 och framåt. Taxorna för 
renhållning föreslås sänkas med 2% och den rörliga delen av fjärrvärmetaxan föreslås 
sänkas med ca 4,5 % från 2016. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 
Bedömningen avseende finansiella intäkter och kostnader är baserad på den 
investeringsbudget och investeringsplan som finns för åren 2016-2018.  
Investeringsplanerna innebär att  nytt lån på 30 mnkr beräknas  behöva tas upp  under 
2015 samt ytterligare totalt 60 mnkr under 2016. 

Den ekonomiska planeringen bedöms innebära följande effekt på låneskulden: 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Låneskuld resp årsskifte, mnkr  260 000 320 000 320 000 320 000 
Utlåning (TUAB), mnkr 43 699 43 699 43 699 43 699 
Netto 216 301 276 301 276 301 276 301 

 

De beräknade räntenivåerna för kommunens lån för perioden 2016-2018 förväntas ligga i 
spannet 1,20 % - 1,40 %.  

 

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 2016 behövs ett beslut från 
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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 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder, med totalt 60 000 tkr. 

• att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016, med totalt 85 000 tkr. 

 
Ekonomiska mål 2016-2018 

Resultatmål 
Resultatmålet för det  ekonomiska resultatet 2016-2018 föreslås ligga kvar på 2015 års 
nivå på 2,65%. För 2016 innebär det ett resultatmål på 16,6 mnkr. 

Soliditetsmål 

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17%. 

Självfinansiering av investeringar 

Kommunens investeringar ska över tid finansieras till 100% med egna medel. 
 
Nettokostnader jämfört med standardkostnader 2014 – obligatoriska verksamheter 
I tabellen nedan redovisas Tranemo kommuns nettokostnader 2014 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 4,6 mnkr under 2014. 
 

Tranemos kostnader för obligatorisk verksamhet jämfört med 
standardkostnad 2014

2013

Nettokostnad Standardkostnad Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse
kr/inv kr/inv kr/inv mnkr % mnkr

Förskola och skolbarnomsorg 5 219 6 418 -1 199 -14,0 -18,7% -9,9

Grundskola 12 069 10 473 1 596 18,6 15,2% 15,6

Gymnasieskola 4 651 4 515 136 1,6 3,0% 5,1

Äldreomsorg 11 924 12 380 -456 -5,3 -3,7% -4,3

Individ- och familjeomsorg 3 362 2 846 516 6,0 18,1% 2,6

LSS 4 787 4 985 -198 -2,3 -4,0% -2,1

Summa 42 012 41 617 395 4,6 0,9% 7,0

Tranemo - 2014
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EKONOMISKA RAMAR 2015-2018 (tkr) 
 
Budgetram 2015 enligt KF-beslut       611 791 
Nettokostnadsökningar 2016      15 092 
Demografiska förändringar lärandesektionen       4 296 
Demografiska förändringar omsorgssektionen                             1 060 
Effektivisering gymnasiet: yrkesprogram+SA+EK+NA+TE -    1 533 
Utökad tid matematik, justering komvux, nya gymnasiesärskolan -       313  
Krav på effektiviseringar nya gymnasieskolan  -       559 
Kostnad O-ringen gäller endast 2015    -      250 
Minskad kostnad i administrationen endast 2015        1 000 
Ökad kostnad för nattis endast 2015                           -      360 
Rivningskostnad Samhall endast 2015                           -   2 500 
Utbetalning av omställningsstöd endast 2015   -      250 
Minskat anslag från samordningsförbundet endast 2015  -      167 
Besparing ny arbetsmarknadsenhet (totalt 400 tkr)   -      100 
Driftskostnad lokaler byggprogram och Sfi (totalt 1 030 tkr)         601 
Systemstöd för hantering av pensioner            25 
Reserv för ökad IT-kostnad                 800 
Vägbidrag                            172 
Nytt avtal med NIK                                  210 
Utökning bygglovshandläggare           200 
IKT-satsning i skolan 900 tkr/år 2014-2016          900 
Minskning korttidsplatser rehab-korttidsenheten  -    1 125 
Ökade måltidskostnader Prästgården                                     185 
Rivning och sanering av fastighet i Ölsremma          250 
Sommaröppen förskola            240 
Ökad kostnad för Sfi och IM-språk        2 160 
Ökning av ram för kapitalkostnader (endast internt)            3 003 
Flytt av Posten innebär minskad hyresintäkt                                460 
Flytt av Posten – ökad kostnad för distribution            50 
 
Ekonomisk ram enligt beslut i KF 2015-06-15  635 338 
  
Interkommunala kostnader gymnasiet   -        500    
Rektorstjänst minskas          -        175 
Kostnader för porto, kontorsmaterial mm  -        300 
Lägre elpris 2016    -        660 
Budgetanslag för valnämnd tas bort   -          26  
Servicebostad - Storgatan, 0,55 årsarbetare           245 
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En chefstjänst på miljö och bygg, Tranemos andel           267 
Turistbyrå flyttas till kommunhuset         -          90 
Nytt städavtal                     -     2 500 
Utökning 0,3 tjänst städsamordnare till totalt 0,5 tjänst          150                    
Fibersamordnare + bidrag             600 
Utökning med en förskoleavdelning i Tranemo        1 500 
Utökning av anslag till barnomsorg på obekväm tid           400 
Personalförstärkning 0,5 tjänst på Regnbågens förskola          250 
Utökad resurs hemtjänst Tranemo, 2 årsarbetare        1 100    
Utökad ram för köp av vuxenutbildning                500 
Utökad ram för kostnader för färdtjänst            500 
Minskad ram gällande försörjningsstöd   -        950 
Minskad ram kopplat till statsbidrag minskade barngrupper -     1 500 
Ökad ram kostenheten-utökad förskola i Ambjörnarp 2016                        155 
Ökad ram för arbetsmarknadsenheten            353 
Ökad avgift överförmyndare i samverkan             86 
Besparing arbetsmarknadsenheten    -          28 
Besparing personalsamverkan   -          47  
Anpassning lärandesektionen    -     1 950 
Anpassning omsorgssektion     -     1 725 
Anpassning tekniska sektionen         -        750    
Anpassning näringsliv- och strategisektionen       -        150 
Anpassning servicesektionen   -        335 
Vårdnadsbidraget tas bort                            -       376 
Förändring av fritidsgårdsorganisation            350 
Kontorslokaler för omsorgens chefer            414 
Institutionsvård och familjehemsplaceringar        3 000 
Myndighetsfunktionen - socialtjänst            600 
Områdeschef inom hälso- och sjukvård                                   600 
Beredskap/jour på IT-avdelningen             100 
Kollektivtrafikrabatt             425 
Jämställdhetskartan               25 
Budgetram 2016                         634 896 
Anslaget för sommarlovsentreprenörer föreslås brytas ut från den gemensamma 
arbetsmarknadsnämnden och hanteras direkt av näringsliv- och 
strategisektionen , 100 tkr 
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Budget – Resultat 2015-2018 – kommunen 

i mnkr        Budget 2015     Budget 2016     Budget 2017      Budget 2018 
                         
Finansförvaltning                 664,0               690,0                   705,0           718,5 
Sänkning av internräntan   -   3,6        -    3,6         -    3,6 

  
Verksamheternas nettokostnader       - 614,8              - 634,9                 - 651,5         - 670,2 
 
Avskrivningar                                  -    36,0               -   37,2                 -  38,2          - 39,2 
Finansnetto                 -    4,6              -     2,3                 -    2,3            - 2,9   
 
Pensionskostnader               -    32,4             -   29,2                  -  36,4            - 41,9 
Internt arbetsgivaravgifter                     27,2                 25,2                     25,8              26,3 
Återbetalning från AFA                       5,0                      0                          0                   0 
 
Resultat                        8,4                  8,0                      - 1,2           - 13,0 
Mål: 2,65% på skatter o utjämning    16,6             17,0             17,4 
Återstår för att nå målet       8,6             18,2             30,4 
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Budget – Resultat 2015-2018 – kommunen - avstämning balanskravet 

i mnkr        Budget 2015   Budget 2016     Budget 2017      Budget 2018  
      
Årets resultat                  8,4                  8,0            - 1,2             - 13,0 
 
Avsteg från blandmodellen                 - 2,5                - 7,6                    - 2,7              - 1,2 
 
Avstämning balanskravet                      5,9                   0,4                    - 3,9            - 14,2 
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RESULTATBUDGET 2015-2018 (mnkr) 
 

Prognos Budget Plan Plan 
2015 2016 2017 2018 

Verksamhetens kostnader -553,6 -580,6 -603,9 -627,6 
Avskrivningar -36,0 -37,2 -38,2 -39,2 
Verksamhetens 
nettokostnader -589,6 -617,9 -642,1 -666,8 

Skatteintäkter och generella statsbi-
drag 605,0 628,1 643,1 656,7 
Finansiella intäkter 1,6 1,4 1,4 1,4 
Finansiella kostnader -4,4 -3,7 -3,7 -4,3 
Årets resultat 12,7 8,0 -1,2 -13,0 
 

 

 
 
 

FINANSIERINGSBUDGET 2016-2018 (mnkr) 
 

Budget Plan Plan 
Drift 2016 2017 2018 
Verksamhetens nettokostnader, exkl avskriv-
ningar -580,6 -603,9 -627,6 
Skatter, kommunal utjämning 628,1 643,1 656,7 
Finansiella intäkter 1,4 1,4 1,4 
Finansiella kostnader -3,7 -3,7 -4,3 
Justering rörelsekapital -31,1 13,2 28,0 
Driftsnetto 14,1 50,2 54,3 

Investeringar -99,0 -59,0 -54,0 

Finansiering 47,8 0,0 0,0 
Upplåning 

Förändring av likvida medel -37,1 -8,8 0,3 
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BALANSBUDGET 2016-2018 (mnkr) 
 

Budget Plan Plan 
Tillgångar 161231 171231 181231 

Materiella anläggningstillgångar 770,6 791,3 806,1 
Finansiella anläggningstillgångar 70,5 70,5 70,5 
Summa anläggningstillgångar 841,1 861,8 876,6 

Förråd 13,0 13,0 13,0 
Fordringar 40,0 40,0 40,0 
Kassa och bank 18,1 9,3 9,6 
Summa omsättningstillgångar 71,1 62,3 62,6 

Summa tillgångar 912,2 924,2 939,2 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital, 153,4 152,2 139,1 
därav årets resultat 8,0 -1,2 -13,0 

Avsättningar för pensioner 302,8 302,0 305,1 
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 
Summa 302,8 302,0 305,1 

Långfristiga skulder 320,0 320,0 320,0 
Kortfristiga skulder 136,0 150,0 175,0 
Summa skulder 456,0 470,0 495,0 

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 912,2 924,2 939,2 

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser 150,1 150,0 150,0 
Övriga ansvarsförbindelser 9,0 9,0 9,0 
Summa 159,1 159,0 159,0 

NYCKELTAL 161231 171231 171232 
Soliditet  
Inklusive hela pensionsskulden 17% 16% 15% 
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DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (mkr) 
 
  Budget Budget Budget 
Verksamhetsområde 2016 2017 2018 
        
Servicesektionen     
Servicesektionen -45,1 -46,5 -48,1     
Summa 

         
       Tekniska sektionen 
       Gemensam verksamhet tekniska -8,2 -8,3 -8,4     Lokalförsörjning -27,6 -28,2 -28,8     

Kost -20,3 -20,8 -21,2     
Infrastruktur -15,4 -15,7 -16,1     Affärsverksamheter -0,4 -0,4 -0,4     
Summa -71,9 -73,4 -74,9       

       Lärandesektionen 
       Gemensam verksamhet lärande -31,8 -32,6 -33,5     Grundskola, förskola, särskola -155,4 -159,3 -163,9     

Gymnasium -60,1 -61,6 -63,5     
Kultur och fritid -15,9 -16,4 -16,8     
Summa -263,2 -269,9 -277,6       

       Omsorgssektionen 
       

Gemensam verksamhet omsorg -12,3 -12,7 -13,1     
Vård och omsorg -125,0 -128,7 -132,7 

    Funktionsnedsättning och socialt stöd -61,3 -63,1 -65,0     Myndighetsfunktion -36,0 -37,0 -38,1     
Summa -234,6 -241,5 -248,9     
  

       Näringslivs- och strategisektionen 
       Näringslivs- och strategisektionen -20,0 -20,3 -20,6     

Summa 
       

  
       

  
       Finansförvaltningen 
       Finansförvaltningen 642,8 650,3 657,1     

Summa  
       

  
       

  
       

SUMMA  8,0 -1,2 -13,0     
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Servicesektion 

Verksamhetsbeskrivning 

I Servicesektionen ingår följande funktioner: 

Medborgarservice - och  Processtöd 

Funktionen arbetar bl a med processtöd till kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen, politiska beredningar och 
utskott. Funktionen har också det övergripande ansvaret 
för kommunens diarieföring. Kommunens reception och 
telefonväxel finns också på funktionen samt att kommu-
nens jurist också är organiserad på funktionen för medbor-
garservice och processtöd. 

Ekonomifunktionen 

Funktionen ansvarar för det övergripande ansvaret för 
kommunens ekonomi, ekonomstöd till övriga sektioner, 
stöd i upphandlingsfrågor och försäkringsfrågor. 

Personalfunktionen 

Personalfunktionen är gemensam med Svenljunga kom-
mun med Tranemo som huvudman. Funktionen sköter 
lönehantering och pensionsfrågor för båda kommunerna. 
Funktionen fungerar också som stöd åt övriga sektioner 
och nämnder i båda kommunerna vid rekrytering, arbets-
miljöfrågor, rehabiliteringsärenden och övriga personalfrå-
gor. 

Gemensam IT-nämnd med Ulricehamn 

Samverkansavtal med Ulricehamn finns gällande IT-
utveckling och drift där Ulricehamn är värdkommun. Ser-
vicesektionen har tillsynsansvaret från Tranemos sida 
gällande IT-verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kommunens övergripande kvalitetsarbete är organiserat 
under servicesektionen. 

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, både på riksplanet och det 

kommunala planet. Ekonomi och personalfunktionen på-
verkas också av ändringar i lagar, avtal på arbetsmarkna-
den och övriga centrala regler. 

Statskontoret har aviserat om förändringar i modellen för 
kostnadsutjämning mellan kommunerna. Något politiskt 
beslut är inte taget ännu, men om föreslagen förändring 
beslutas innebär det en minskad intäkt för Tranemo kom-
mun på ca 1,1 mnkr. Enligt försiktighetsprincipen har detta 
beaktats vid beräkning av kommunens intäkter för 2016. 
Förändringen av arbetsgivaravgifter för ungdomar påver-
kar inte eftersom kommunen får statsbidrag i motsvarande 
mån. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Summa -45,1 -46,5 -48,1 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Antal årsarbetare 37 37 37 

    

 

Verksamhetsförändringar/konsekve
nsbeskrivningar 

Servicesektionen räknar med att inför 2016 kunna nå sek-
tionens mål med den ekonomiska ram som sektionen fått 
sig tilldelad. 

I enlighet med budgetberedningens förslag görs i sektionen 
anpassningar på totalt 335 tkr vilket bland annat innebär 
återhållsamhet för kostnadsslagen tidskrifter och kontors-
material, samt för utveckling av ekonomisystemet. Sektio-
nen räknar med att anpassningarna ska kunna genomföras 
utan att stora konsekvenser uppstår. 
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Näringsliv- och Strategisektion 

Verksamhetsbeskrivning 

Näringsliv- och Strategisektionens områden är näringsliv, 
information och kommunikation, marknadsföring,  fysisk 
planering, miljöstrategiska frågor, kollektivtrafik, skol-
skjuts, turism, landsbygdsutveckling, folkhälsa, konsu-
mentvägledning, EU program och strategiska infrastruk-
turfrågor. Sektionen är även kontakten mot gemensamma 
nämnderna inom Bygg och miljö samt Arbetsmarknadsen-
heten. 

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. 

  

Omvärldsanalys 

Den kraftiga urbaniseringen som sker i Sverige påverkar 
även Tranemo som de senaste åren haft en successiv 
minskning av befolkningen även om trendbrott har skett 
under 2015. Det är en stor uppgift för sektionen och för-
valtningen att arbeta med  utmaningen att ge förutsätt-
ningar för en ökning av befolkningen. Under 2016 kommer 
ett bostadsförsörjningsprogram att tas fram. En stor möj-
lighet ser vi i de nyanlända till kommunen, hur kan vi på 
bästa sätt arbeta med integration och ta vara på den kun-
skap och entreprenörskap från denna målgrupp? 

Vägen Viared-Kråkered (Rv 27) är nu invigd och leder till 
att tiden förkortas mellan Tranemo och Göteborg, det ökar 
attraktiviteten och möjligheten för etableringar och pend-
ling när restiden är under en timme med bil. Smidiga an-
slutningar för i Borås anslutande banor liksom regionala 
busslinjer är en nödvändighet för de som reser kollektivt. 

Inom samtliga delområden Näringslivs- och Strategisek-
tionen har uppgifter, ska personalens samlade kompetens 
och erfarenheter utnyttjas för att uppnå så bra resultat som 
möjligt. Bra samverkan och samarbete med förvaltningens 
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. 

Vi arbetar för att åstadkomma en ännu bättre dialog med 
Trafikverket och Länsstyrelsen inför utvecklingen av 
kommunen gällande planer för både bostäder och etable-
ringsmark. En dialog förs gällande prioriteringen av Rv 
27/Kust till kustbanan för att den ska få en ännu mer cen-
tral roll i den regionala respektive nationella planen för 

infrastruktur. 

I det miljöstrategiska arbetet ser vi effekter av ett globalt 
förändrat klimat och dessa kommer enligt prognoser blir 
allt tydligare. Hur det kommer påverka Tranemo kommun 
och hur vi kan förebygga de negativa konsekvenserna men 
samtidigt hur vi tar vara på de möjligheter som öppnar sig 
för oss, bör av kommunen behandlas i en klimatanpass-
ningsplan. 

  

  

Ekonomi (mkr) 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Summa -20,0 -20,3 -20,6 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Antal årsarbe-
tare 9 9 9 

    

Verksamhetsförändringar/konsekve
nsbeskrivningar 

Den av fullmäktige antagna strategiska planen avseende 
2012-2015 utgör ett viktigt vägledningsdokument för sek-
tionens arbete. En ny vision beslutats och ett arbete med att 
bryta ner den i en strategisk plan för perioden 2016-2019 
pågår. 

Arbetet med en gemensam turismstrategi pågår samtidigt 
som en politisk beredning fått uppdrag att ta fram en över-
gripande policy för utveckling av turismen i Tranemo 
kommun. Dialogen med byalagen utvecklas alltmer och 
försköningsmedlen ger möjlighet till värdefulla åtgärder i 
samhällena. 

Kommunen för, på en strategisk nivå, dialog med Boråsre-
gionen -Sjuhärads kommunalförbund gällande infrastruk-
turplaner och kollektivtrafikens utveckling. Utöver detta 
har förvaltningen årlig dialog med Västtrafik för att i detalj 
framföra synpunkter på kollektivtrafikens utveckling i 
kommunen. Avtal har träffats med Regionen om snabbuss 
mellan Värnamo och Tranemo som löper ut december 
2016. 

De personella resurserna som tidigare arbetat med vatten-
förvaltning, naturvårdsarbete och miljöstrategisk arbete 
har minskat sen organisationsförändringen avseende miljö- 
och bygg. Det har inneburit att vi har svårt att nå de lokala 
miljömålen. Framförallt har naturvårdsarbetet med att ta 
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fram en naturvårdsplan och ett lokalt naturreservat för-
dröjts. Miljömålen bryts ner på verksamhetsnivå och vi ser 
behovet på sikt att vissa av fullmäktigemålen ses över. 

Under 2014 startades många planarbeten, flertalet av dessa 
har antagits under 2015. Ytterligare planer har inte påbör-
jats i den utsträckning som var tänkt på grund av föräldra-
ledighet och brist på vikarie full tid. Planarbetet kommer 
under 2016 vara en viktig prioritering för sektionen, en 
aktualisering av översiktsplanen är nödvändig men kom-
mer att följa inriktningen i den nya strategiska planen när 
den är antagen. 

Införandet av en ny samverkansnämnd tillsammans med 
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten, har bildats 
för att nå ännu bättre möjligheter avseende möjligheten till 
självförsörjning. Värdkommun är Svenljunga. 

Inom området skola-näringsliv planeras en rekryterings-
mässa tillsammans med Svenljunga kommun. Alla elever i 

årskurs 7-9 samt gymnasiet kommer få möjlighet att besöka 
mässan. Det är även en "prov-mässa" för UF-företagen. En 
viktig målgrupp som kommer att prioriteras under året är 
kvinnliga företagare, befintliga och nya. En längre aktivi-
tet/program med inspiration och kunskap kommer genom-
föras under 2016-2017. 

Under 2015 har fokus varit att starta upp nya kanaler. 
Bland annat så har en reviderad version av Tranemo kom-
muns grafiska profil antagits av fullmäktige. Tranemo 
framtid har ersatts av en ny facebook-sida med syfte att 
tydliggöra Tranemo kommun som avsändare. 2016 ligger 
fokus på att ta fram en kommunikationsstrategi, utveckla 
hemsidan samt ett uppfräschat intranät. 

Budgetberedningen har i sitt budgetförslag tillfört sektio-
nen 425 tkr för fria kollektivtrafikresor (Västtrafiks senior-
kort) för personer som är 65 år eller äldre. 
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Lärandesektion 

Verksamhetsbeskrivning 

Övergripande beskrivning 

Lärandesektionen är indelad i fyra verksamhetsområde. 

1. Grundskola, Förskola och Särskola. Grundskola bedrivs 
idag i sex av kommunens orter och Förskola i tolv enheter 
på 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. Folkbiblio-
teket har även en ny och modern bokbuss som servar övri-
ga orter och skolor. Under Fritid finns fritidsgårdar som 
finns på fyra orter i kommunen och även föreningsstöd 
som bistår kommunens föreningar med stöd och ekono-
miska bidrag. 

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

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

Omvärldsanalys 

Lärande 

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 pro-
cesser 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. 

Kultur 

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

Kulturskolan 

Måste arbeta med att vara flexibel i att möta den efterfrå-

gan 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 inne-
håll. 

Allmänkulturen 

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

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. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Övergripande 31,8 32,6 33,5 

Grundskola, 
förskola, 
särskola 155,4 159,3 163,9 

Gymnasiet 60,1 61,6 63,5 

Kultur och 
fritid 15,9 16,4 16,8 

Summa 263,2 269,9 277,6 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Antal årsarbe-
tare 374 374 374 
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Verksamhetsförändringar/konsekve
nsbeskrivningar 

Skola 

Med vårt mål om en skola i nationell toppklass krävs att vi 
varje år lyfter oss och utvecklar verksamheten i sin helhet. 
Inom vissa delar såsom mjuka värden i grundskolan, äm-
nesprov i de lägre åldrarna och genomströmning på gym-
nasiet har vi redan nationell toppklass. Men vad det gäller 
behörighet till gymnasiet, meritvärden i åk 9 och åk 3 
gymnasiet så har vi en väg att vandra. För att kunna hålla 
energin i organisationen måste det finnas en känsla av 
framåtanda och utveckling. IKT satsningen är en typ av 
åtgärd som nu ger energi och framåtanda i verksamheterna 
inom skolan. 

Kultur 

För att få ut mer av kulturen skulle en samordning behöva 
ske inom kommunen. Kulturen har tvärperspektiv och 
återfinns inom alla verksamheter. Ett större helhetsgrepp 
skulle även kunna innebära att vi kan söka pengar till det 
lokala kulturlivet i Tranemo. Varje år "missar" vi mycket 
pengar då det allmänkulturella uppdraget faller lite mellan 
stolarna. Att ge Lärandesektionen medel för att öka en 
tjänst med ca 20-30% skulle kunna vara en bra början till att 
kunna påbörja en samordning i kommunen. 

Fritid 

Att hitta formerna för att bedriva en ändamålsenlig fritids-
verksamhet som är till gänglig för alla är den stora utma-
ningen utifrån genus, etnicitet men även utifrån var man 
bor. En verksamhet som lockar "alla". 

Vad det gäller föreningsstöd är upplevelsen att ekonomin 
får allt större betydelse för många föreningar och blir väl-
digt avgörande. Kommunen får och kommer troligtvis 
framöver få fler föreningar som vill förändra sina villkor, 
bidrag, avtal etc. med kommunen. 

Lärandesektionen som helhet 

Om anpassningen på 0,75 % av sektionens budgetram 
verkställs så har dessutom Lärandesektionen fått lägga på 
0,5 %. Totalt har alla verksamheter då fått effektivisera sina 
verksamheter med 1,25 % i de budgetförslag man lagt fram 
för 2016. Anledningen till ytterligare effektiviseringar är bl 
a att tillsynstimmarna inom förskolan fortsätter att öka och 

att de effektiviseringskrav som lagts på gymnasiet inte 
kunnat enskilt verkställas på gymnasiet. Trots att de inter-
kommunala ersättningarna minskat på ungdomsgymnasiet 
har de ökat inom vuxenutbildningen. Dessutom har SFI 
och IM - språk ökat och insatser har fått tillskjutas under 
åren då planerad verksamhet och utfall skiljt sig åt. Dess-
utom har kostnader för köp av grundskola och förskola 
också varit högre än planerat tidigare år. Sammantaget gör 
detta att när resursfördelningen är gjord fattas pengar på 
sista raden för hela sektionen. 

För Lärandesektionen som helhet innebär effektiviseringen 
på 1,25 % att det är personal man minskar men även till 
viss del friseras vissa konton. På sektionsnivå har kompe-
tensutvecklingsbudgetarna både för chefer och lärare dra-
gits ned som exempel. 

Från Lärandesektionen finns även en del äskanden, det 
största och mest angelägna som jag inte ser att verksamhe-
ten kan hantera är behovet av att öppna ytterligare en 
avdelning inom förskolan i Tranemo. Prästgården öppnade 
nu i augusti en avdelning på första plan. I januari 2017 
kommer andra plan att vara klart för en ny avdelning. Vid 
förvärvet tänkte vi att andra planet skulle kunna ersätta 
paviljongen på Solhagen. Dock ser vi nu att detta inte 
kommer vara möjligt. Efterfrågan ökar hela tiden och re-
dan under 2016 kommer vi behöva expandera med ytterli-
gare en avdelning i Tranemo. Var denna ska finnas är i 
skrivande stund inte klart. På sikt kommer även förskolan i 
Dalstorp att behöva expandera dock bör det inte påverka 
budget 2016 utan realiseras först 2017. Överlag har vi ett 
tryck på barnomsorgen då nyttjandet ökar, fler har sina 
barn i förskolan och de som har det har de där fler timmar 
än tidigare. Även de stora kullarna på 90-talet börjar snart 
att skaffa barn så ett hårt tryck är att räkna med över tid. 
Trycket på förskolorna ökar i och med att vi inte längre har 
dagmammor och att föräldrakooperativen minskat. Det 
ökade flyktingmottagandet kommer också att öka efterfrå-
gan. 

Inom grundskolan ser vi att behovet av resurser till elever i 
behov av särskilt stöd är svårt att inrymma i befintlig bud-
getram. 

För gymnasiets del är bemanningen inom vissa program 
problematisk. Vi har även till följd av det ökande motta-
gandet av ensamkommande flyktingbarn svårt att beman-
na och hitta lokaler i en takt som möter behovet. 
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Omsorgssektion 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsom-
råden: 

1. Gemensam verksamhet, omfattar omsorgssektionens 
funktionschefer, systemförvaltare, medicinskt an-
svarig sjuksköterska, utvecklingsledare samt sek-
tionschef. 

2. Myndighetsfunktion, är det verksamhetsområde 
där sektionens myndighetsutövning är samlad. 
Myndighetsutövning omfattar följande lagområde 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

3. Vård och omsorg, omfattar verkställighet av hem-
tjänst, äldreomsorg samt kommunal hälso- och 
sjukvård. 

4. Funktionsnedsättning, inkluderar verkställighet av 
LSS-insatser, socialt stöd samt boende för ensam-
kommande asylsökande barn. 

   

Omvärldsanalys 

I många av Sveriges kommuner befinner sig socialtjänsten, 
och då inte minst de myndighetsutövande delarna, i kris. 
En orsak är den ökade professionalisering av socialtjäns-
tens arbete samt ökade krav på rättssäkerhet och doku-
mentation vilket har lett till en större administrativ börda. 
Samtidigt innehåller arbetet i sig många svåra bedömning-
ar, ett stort ansvar och en hög känslomässig belastning. 
Sammantaget skapas en hög arbetsbelastning för både 
medarbetare och chefer. Det blir svårt att skapa och upp-
rätthålla en god arbetsmiljö och struktur. Det blir också allt 
svårare att behålla och rekrytera personal. Samma problem 
som finns på nationell nivå finns även på Myndighetsfunk-
tionen i Tranemo. En stor utmaning under 2016 kommer 
vara att "bryta denna onda cirkeln". För att göra detta be-
hövs ett aktivt och samtidigt arbete med att skapa goda 
organisatoriska förutsättningar, bra arbetsmiljö och tydligt 
ledarskap. Allt i syfte att nå en god kvalitet i arbetet samt 
att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. 

Oroshärdarna i världen ökar och allt fler människor tving-
as att fly sina hemländer. Detta gör att antalet ensamkom-
mande barn sannolikt kommer att öka. Ensamkommande 
barn är en relativt ny målgrupp inom socialtjänsten. De 
ensamkommande barnen utreds och följs upp av handläg-
gare på Myndighetsfunktionen. En ökad mängd ensam-
kommande barn kan därför förväntas leda till betydande 
ökat antal ärenden för de handläggare som arbetar med 
målgruppen. Det medför också behov av kompetensut-
veckling. 

Antalet äldre invånare (över 65 år) i kommunen kommer 
att öka med ca 50 personer per år. Även antalet personer 
som drabbas av demens förväntas öka.  Detta kommer 
sannolikt leda till en högre ärendebelastning för bistånds-
handläggarna. Kvalitetskraven på handläggning och do-
kumentation avseende ädre förväntas också bli högre. 
Biståndsbedömning för de brukare som bor i särskilda 
boenden i syfte att behov skall styra bemanningen på bo-
endena kommer sannolikt att bli obligatoriskt. Arbetsbe-
lastningen för biståndshandläggarna är hög redan i dag. En 
utökning av antalet tjänster föräntas bli nödvändig under 
de närmaste åren. 

Antalet personer med en eller flera insatser enligt LSS har 
ökat med 15% mellan 2006 och 2012 och förväntas fortsätta 
att öka stadigt. Detta innebär en ökad belastning för LSS 
handläggaren på Myndighetsfunktionen. 

Vård och omsorg 
Behovet av äldreomsorg kommer sannolikt att öka väsent-
ligt vilket kräver resurser. Morgondagens äldre ställer 
andra krav på omsorgen än hittills. Stora utmaningar vän-
tar kommunerna. Det kommer behövas nya tankesätt och 
arbetssätt hos personal för att tillgodose dessa krav. Infly-
tande, trygghet och självbestämmande är och kommer vara 
ledord inom vård- och omsorg. 

Förändringar och ny teknik måste anammas och imple-
menteras. Modern välfärdsteknologi kan bidra till bättre 
kvalitet och högre säkerhet i både produkter och tjänster 
inom vård och omsorg för äldre. Det kan också bidra till att 
öka den enskildes självständighet och oberoende. Dessut-
om kan teknologin bidra till en effektivare användning av 
tillgängliga resurser. Det kan till exempel handla om inno-
vativa tekniska hjälpmedel som kan användas för en upp-
kopplad och säker egenvård men också om innovativa 
arbetssätt där tekniken i vissa fall är en förutsättning och i 
andra fall hjälper till och förenklar. Ökad användning av 
välfärdsteknologi kan även bidra till bättre möjligheter att 
hantera de olika förutsättningar och utmaningar för äldre-
omsorg i såväl glesbygd som större tätorter. 

Hög kvalitet parallellt med effektivitet blir en stor utma-
ning för kommunala verksamheter inom vård- och omsorg. 
Det förebyggande arbetet är och blir än viktigare. 

Många äldre föredrar att bo kvar hemma, i ordinärt boen-
de, långt upp i ålder även med kvalificerade omvårdnads-
insatser. Även när krafterna minskar så går det ofta att 
underlätta fortsatt kvarboende, men när den äldre inte 
längre vill eller kan, saknas ibland lämpliga alternativ.  
Trygghetsbostäder eller seniorboende på den öppna bo-
stadsmarknaden kan delvis möjliggöra fler lösningar. 

Antalet personer med demensdiagnos ökar med stigande 
ålder och troligtvis är det denna målgrupp som har behov 
av särskildaboende under kommande år. Ombyggnationen 
på Gudarpsgården i Tranemo kommer ge en god bild av 
hur lokalernas utformning kan möta nationella krav i ut-
formning av demensboenden. Under kommande år kom-
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mer en översyn av övriga vård- och omsorgsboenden att 
behövas för att förbereda inför framtidens behov. Lokaler i 
verksamheten bör vara utformade på så sätt att brukare 
oavsett diagnos kan bo och vistas där . 

Andelen äldre är hög i Tranemo. Kostnaden kommer öka 
framöver. Viktigt att notera är att kostnaderna är relativt 
låga jämfört med Borås regionen och i landet i övrigt 

Kontroll och uppföljning av hemtjänstens utveckling är 
svår både i Tranemo liksom nationellt. Implementeringen 
av planeringsverktyget TES (trygghet, enkelhet och säker-
het) som ett stöd för uppföljning är pågående under 2015. 
Förändringsarbetet kräver både tid, nytänkande och enga-
gemang. 

Kvalitetsuppföljningar i verksamheterna inom vård och 
omsorg varierar och särskilda boenden får överlag ett bätt-
re helhetsomdöme än övrig verksamhet. 

Antalet personer med behov av hälso- och sjukvårds insat-
ser ökar stadigt med mer avancerad hemsjukvård som 
följd. Detta kräver en god bemanning av framförallt sjuk-
sköterskor/ distriktssköterskor men även viss kompetens 
av specialistsjuksköterska. Behoven av arbetsterapeut och 
fysioterapeut ökar i takt med att alltfler svårt sjuka vårdas 
och får sin träning tillgodosedd i egna hemmet. Projekt 
med mobila sjukvårdsteam har visat sig ge mycket goda 
resultat för både patient och samverkan mellan huvud-
männen. Detta planeras för även i Västra Götalands regio-
nen där Tranemo kommuns delaktighet inte är klargjord 
än. 

Personalförsörjningen är på olika sätt en utmaning både i 
nuläget och för kommande år. Framför allt rekrytering av 
sjuksköterskor är svår. Att rekrytera och bibehålla kompe-
tenta chefer har visat sig bli allt svårare. Rekryteringspro-
blematiken medför stora kostnader och är resurskrävande. 
Att möta och anta utmaningen som gäller personalförsörj-
ning måste planeras för. En viktig del i detta är behovet av 
kompetens och ett stort behov av fortbildning för att möta 
framtidens behov vilket även detta kommer kräva resurser. 
Samverkan med andra kommuner blir viktig i detta arbete. 

Övergripande nationella beslut kommer påverka kommu-
nen. Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts 
av ny lag- lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård.  Av det vi vet i nuläget kommer det att 
krävas en snabb handläggning och en avsevärt snabbare 
verkställighet. Vi har under 2015 delvis förbättrat detta 
arbete genom införande av ett vårdplaneringsteam. Snab-
bare verkställighet kommer kräva ytterligare insatser. 
Stimulansmedel avseende bemanning är beslutad och 
verkställd sedan 1/7 2015. Dessa tillskott i resurser ger oss 
möjligheten att stärka nattbemanningen på vård och om-
sorgsboende så att vi kan möta de lagstadgade krav som 
finns. Dessutom kan vi stärka ledarskapet i hemtjänsten. 
Utmaningen är i dagsläget hur finansiering hur arbetet ska 
ske efter 2018 då stimulansmedlen inte längre är utlovade. 

  

Funktionsnedsättning och socialt stöd 
Det sker en omfattande ökning av beslut inom LSS-

verksamheterna, främst daglig verksamhet och servicebo-
stad. Detta har bland annat inneburit uppstart av ytterliga-
re en servicebostad. Frågan behöver fortsatt utredas avse-
ende vilka behov av lokaler verksamheten behöver för sitt 
utförande framförallt inom dagligverksamhet. Verksamhe-
tens innehåll och kvalitet kräver anpassning för brukare 
med högre funktion. Stödassistent/praktiksamordnare har 
anställts för att jobba med denna utmaning. 
Tranemo kommun har beviljats FoU- medel för att arbeta 
fram en Tranemo-modell för målgruppen med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar med målsättning att kun-
na erbjuda arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Kommunen saknar egna boenden för personer med psy-
kisk ohälsa och/eller missbruksproblematik, vilket innebu-
rit att personer i denna målgrupp alltmer flyttat in LSS-
boenden. Detta ställer helt andra krav på personalens 
kompetens samt innebär även i många fall en ökad pro-
blematik mellan de boende. Målsättning bör vara att kunna 
erbjuda boendelösningar rätt anpassade för respektive 
målgrupp. 

Kommunens och den nationella kompetensutvecklings-
satsningar har inte inkluderat personal som arbetare inom 
LSS-verksamheter, detta har medfört att kompetensen 
inom dessa verksamheter är bristfällig. Allt fler personer 
som får beslut har någon form av neuropsykiatrisk diagnos 
detta ställer andra krav på kompetens. Detta är ett priorite-
rat område att arbeta vidare med. Tillsammans med övriga 
medlemskommuner i Boråsregionen arbetas det med en 
ansökan om att få starta en YH utbildning gällande stöd-
pedagog samt samordnad stödpedagog. Inom ramen för 
detta arbete deltar Tranemo i det nationella arbetet med att 
få till en titelförändring inom LSS, stödpedagog. En ESF-
ansökan är inlämnad gällande kompetensutveckling inom 
LSS och till viss del även socialpsykiatrin. 

Tranemos HVB Västergården för ensamkommande flyk-
tingbarn har stått inför stora utmaningar. Ett antal chefsby-
ten inom kort tid, brist på kompetens och ett allt mer 
ökande mottagande av barn har gjort att bland annat kom-
petensutveckling är prioriterat även inom detta område. 
Tranemo har platsavtal gällande asylmottagande på 9 st 
platser. Ett samverkansavtal med Svenljunga kommun om 
gemensamt asylboende, där Tranemo kommun har rätt till 
6 st platser. Tanken är att successivt förändra Västergården 
till ett renodlat PUT-boende. Vilket kommer innebära be-
hov av fler lokaler för denna verksamhet inom en rätt snar 
framtid. 

Då den öppenpsykiatriska mottagningen i Tranemo väldigt 
omfattande har skurit ned sin verksamhet, förväntas en 
ökning av ärenden till sociala stödteamet och en ökning av 
insatser i flera pågående ärenden. 

Kompetensutveckling för personal avseende missbruk och 
beroendefrågor kräver anpassning i enlighet med antagna 
riktlinjer. 

Personal inom omsorgssektionens verksamheter uppvisar 
negativ påverkan på hälsa. Ökad stress, psykisk och fysisk 
ohälsa och en upplevelse av alltför hög arbetsbelastning i 
verksamheten är oroande. Detta gäller såväl baspersonal, 
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legitimerad personal som chefer. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare så måste denna problematik bemötas och ett 
förebyggande arbete påbörjas. 

   

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2016 Plan 2017 Plan 2018 

Gemensam verk-
samhet 12,3 12,7 13,1 

Vård och omsorg 125,0 128,7 132,7 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd 61,3 63,1 65,0 

Myndighetsfunktion 36,0 37,0 38,1 

Summa 234,6 241,5 248,9 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Antal årsarbe-
tare 369 369 369 

    

Verksamhetsförändringar/konsekve
nsbeskrivningar 

Omsorgssektionen tilldelats i budgetberedningens förslag 
en budgetram om 234,6 mnkr. 

Sektionen har inom sin tidigare budgetram finansierat 
följande verksamhetsförändringar: 

• Gruppbostäder enligt LSS,1 årsarbetare, då stöd 
och omsorgsinsatserna ökat 

• Sjuksköterska, 1 årsarbetare, vilket behövs då an-
talet inskrivna patienter ökat. 

• Utökning av hemtjänst, 3,8 årsarbetare, på grund 
av att den beställda tid ökar samt fler brukare. 
Dessutom har det nya planeringsverktyget TES 
visat att den tid som hemtjänstpersonalen lägger 
på dokumentation, resor och annan typ av kring-
tid är högre än vad som tidigare beräknats, vilket 
kräver ett högre antal årsarbetare. 

Verksamhetsförändringarna ovan hanteras genom demo-
grafisk utökning av ram med 1,1 mnkr samt en lägre satt 
budgetram för försörjningsstöd med cirka 1 mnkr, då detta 
prognostiseras ge motsvarande överskott i 2015 års budget. 
Utöver detta hanteras förändringarna genom mindre an-
passningar i verksamheterna, såsom färre antal biltvättar 
samt förändring av beredskap inom LSS. 

I budgetberedningens budgetram har tillförts: 

• Lokaler för LSS administration, 0.4 mnkr, på 
grund av brist på kontorslokaler 

• Områdeschef inom hälso- och sjukvård,  0,6 mnkr. 
Med anledning av ett ökat antal inskrivna patien-
ter så ökar även personalstyrkan. Dessutom råder 

stora rekryteringssvårigheter vilket är tidskrä-
vande för nuvarande områdeschef och därför är 
en utökning av chef nödvändig. 

• Utökning av socialsekreterare samt sänkt arbets-
tid till 7 h per dag för socialsekreterare, 2 åa, 1.2 
mnkr, med syftet att få en förbättrad personalkon-
tinuitet samt kunna utveckla ett effektivare ar-
betssätt. 

• Institution- och familjehemsvård, 2,4 mnkr. Pro-
gnosen för 2015 är ett underskott jämfört med 
budget med -2,0 mnkr. Dock ingår i prognosen 
engångsintäkter med 2,9 mnkr. Exklusive detta 
uppgår underskottet till -4,9 mnkr; därav anled-
ning till att budgetmedel behöver tillskjutas. Ge-
nom ett förändrat arbetssätt skapa ett effektivare 
utrednings- och uppföljningsarbete kan kostna-
derna för institutions- och familjehemsplaceringar 
förhoppningsvis påverkas i positiv riktning. 

I budgetramen finns utöver ovanstående förändringar och 
verksamhetsbehov även ett besparingskrav med 0,75 % av 
sektionens totala budgetram, vilket motsvarar 1,7 mnkr. 
Besparingen kommer att ge stora konsekvenser då det kan 
komma att innebära en sänkt bemanning inom vård och 
omsorgsboende samt en restriktiv vikarietillsättning vid 
frånvaro, såsom semester och sjukdom. Detta ger negativa 
effekter på hur omsorgssektionen kan nå den politiska 
måluppfyllelsen, vilken är i enlighet med den nationella 
värdegrunden och som ska genomsyra hela äldreomsor-
gen- från handläggning till genomförande. För äldres 
självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och samman-
hang, integrerat med gott bemötande och insatser av god 
kvalitet. Då är bemanningsfrågorna en avgörande del för 
tjänsternas utförande. Brukarna på vård och omsorgsboen-
de har ökande omvårdnadsbehov och många är resurskrä-
vande, särskilt inom demensvården. Högre arbetsbelast-
ning medför arbetsmiljörisker i form av stress, känsla av 
otillräcklighet, risk för utbrändhet, belastningskador och 
hög sjukfrånvaro hos personal. För låg eller otillräcklig 
bemanning ökar risken för vårdskador (lex Maria) och 
missförhållande (lex Sarah). Omsorgssektionen har möjlig-
het att ta del av statliga stimulansmedel i syfte att öka 
bemanningen inom äldreomsorg. Att sänka bemanningen 
inom äldreomsorg innebär att kommunens möjlighet att ta 
del av dessa stimulansmedel försvåras eller helt uteblir. 

Verksamhetsområdet för funktionsnedsättning och socialt 
stöd har fått utökad verksamhet enligt fattade individbe-
slut, vilket redan innebär kostnader i form av utökad be-
manning. Att sänka bemanningen inom funktionsnedsätt-
ning och socialt stöd är därför inte ett möjligt alternativ. 
Tranemo kommun är också bidragstagare inom utjäm-
ningssystemet som rör LSS. 

Tranemo kommun har både inom äldreomsorgen och LSS-
verksamheterna en lägre standardkostnad än övriga kom-
muner i landet. Däremot ligger myndighetsfunktionen på 
en högre nivå, som kräver en djupare analys innan en be-
dömning av vad detta beror på kan genomföras.  
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Teknisk sektion 

Verksamhetsbeskrivning 

I tekniska sektionens verksamhet ingår följande områden: 

Lokalförsörjning inkl lokalvård: 
Verksamheten ska tillhandahålla lokaler för all kommunal 
verksamhet, antingen genom att förvalta egna lokaler eller 
genom inhyrning av lokaler från andra fastighetsägare. I 
verksamheten ingår också drift av kommunens sim- och 
idrottshallar samt ishall. Verksamheten ska ansvara för 
lokalvård i kommunens fastigheter. 
 

Kost till skola och omsorg: 
Kostverksamhetens uppdrag är att tillaga och servera god, 
näringsrik och varierad mat till verksamheter inom barn-
omsorg, skola och äldreomsorg. Andelen ekologiska livs-
medel ska öka, enligt nuvarande mål till 20% till år 2016. 
 

Infrastruktur (gata, skog, park och fordon): 
Verksamheten ansvarar för drift- och underhåll av kom-
munala gator och vägar samt gatubelysning, skötsel av 
kommunen skogar samt parker, grönytor, naturområden 
samt allmänna lekplatser och badplatser. Verksamheten 
ska också tillhandahålla poolbilar för kommunens anställ-
da samt samordna och utföra transporter av gods inom 
den kommunala verksamheten. 
 

Affärsverksamheter (renhållning, vatten och avlopp, 
fjärrvärme och fiber): 
Renhållningsverksamheten ska ombesörja omhänderta-
gande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, drift 
av återvinningscentral samt omhändertagande av slam 
från enskilda brunnar. 
VA-verksamheten ska leverera dricksvatten, avleda spill- 
och dagvatten samt rena spillvatten på ett kvalitets- och 
miljömässigt bra sätt. På verksamheten åligger även skydd 
av råvattentäkter samt hantering av avloppsslam. 
Fjärrvärmeverksamheten ska leverera värme och varmvat-
ten till kontrakterade kunder till ett konkurrenskraftigt pris 
gentemot andra energislag. Verksamheten ska förebygga 
och eftersträva kortast möjliga driftstörningar gentemot 
kunderna. 
 

Gemensam verksamhet: 
Verksamheten ansvarar för bostadsanpassning, färdtjänst, 
energirådgivning, projektledning av kommunens invester-
ingsprojekt samt gemensam administration. 
 
 

Omvärldsanalys 

Under de kommande åren går flera chefer på tekniska 
sektionen i pension, olika lösningar gås igenom och kon-
takter tas med personalfunktionen för att se vilka möjlighe-

ter som finns bl a för internrekrytering/traineetjänster. 

Lokalförsörjning: 

Verksamhetsförändringar inom lärande och omsorg med-
för att lokalförsörjningen får ansvaret för tomma lokaler. I 
vissa fall kan fastigheterna vara svåra att sälja, alternativa 
användningsområden eller rivning måste då diskuteras. 

Räddningstjänsten har skärpt kraven på brandskydd i 
gruppbostäder, på Havrestigens gruppbostad måste 
sprinklersystem installeras enligt dom i kammarrätten. 
Domen kan medföra att åtgärder även behöver vidtas på 
andra gruppbostäder. 

Kostverksamheten: 

Livsmedelsupphandlingar i landet tenderar att gå mot 
större uppdelning av fler leverantörer, därmed ökar möj-
ligheten för lokala leverantörer eller leverantörer med 
enskilda varugrupper att lämna anbud. Tranemo kommun 
har en leverantör för respektive varuområde; kött, mejeri, 
fisk, frukt och grönt samt grossist. 

De kommuner som övergår till distributionscentraler har 
ofta bl a som syfte att minska transporterna lokalt samt att 
ge mindre leverantörer möjlighet att lämna anbud. Någon 
utredning eller utvärdering som visar på huruvida detta 
fungerar i praktiken eller hur det ekonomiska utfallet blir 
verkar inte finnas. 

Offentliga måltider granskas medialt vilket ställer krav på 
verksamheterna. Dessa krav genererar troligen en högre 
måltidskvalitet, förbättrad kompetens och en ökad yrkes-
stolthet. 

Renhållning: 

Inom avfallshanteringen använder man den så kallade 
"avfallstrappan" för att skapa en prioriteringsordning för 
olika behandlingsmetoder. Enligt EU:s direktiv ska priori-
tering ske enligt följande; förebyggande, återanvändning, 
materialanvändning, annan återvinning t ex energi, bort-
skaffande. Som mål har EU-kommissionen föreslagit att 
återvinningen av hushållsavfall ska öka till 70%till år 2030, 
samt att deponering successivt ska upphöra. Nu gällande 
mål är 50% till 2020. Tranemo kommuns avfallshantering 
ligger förhållandevis långt fram när det gäller material-
återvinning inklusive biologisk behandling. År 2014 sam-
lades 40% av hushållens avfall in för materialåtervinning. 

Vatten och avlopp: 

Enligt Dricksvattenutredningen förväntas klimatföränd-
ringarna medföra att medelnederbörden samt den kraftiga 
korttidsnederbörden ökar i framtiden. Detta kan medföra 
konsekvenser för dricksvattenförsörjningen bl a i form av 
förändrad kemisk och mikrobiologisk kvalitet på råvattnet. 
Klimatförändringarna kan innebära att vattenverkens tra-
ditionella mikrobiologiska och kemiska reningsprocesser 
fungerar sämre, då de ofta inte är anpassade för att hantera 
ökade föroreningar. Ökad regnmängd kan också att ställa 
krav på en ökad dimensionering av dagvattenledningar för 
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att undvika översvämningar. Sanering och renovering av 
ledningsnätet pågår för att förebygga problemen. 

Färdtjänst och bostadsanpassning: 

Antalet äldre som bor kvar hemma ökar, vilket ställer hög-
re krav både på färdtjänst och bostadsanpassning. De 
kommande äldre generationerna är vana vid att resa mer 
än tidigare generationer varför färdtjänstresorna förväntas 
fortsätta öka. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2016 Plan 2017 Plan 2018 

Gemensam verk-
samhet 8,2 8,3 8,4 

Lokalförsörjning 27,6 28,2 28,8 

Kost 20,3 20,8 21,2 

Infrastruktur 15,4 15,7 16,1 

Affärsverksamheter 0,4 0,4 0,4 

Totalt 71,9 73,4 74,9 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Antal årsarbe-
tare 102 102 102 

    

 

Verksamhetsförändringar/konsekve
nsbeskrivningar 

  

Kraven på att samtliga varor och tjänster ska vara upp-
handlade enligt gällande regler innebär att det finns ett 
behov av en upphandlartjänst. I nuläget är det svårt för 
ansvariga handläggare, både tidsmässigt och kunskaps-
mässigt, att kunna utföra upphandlingar i den utsträckning 
som bör göras. 

Lokalförsörjning: 

Fr o m 1/11 2015 tar en ny entreprenör över lokalvården i 
kommunen. Städsamordnartjänsten har uppgått till 20%, 
detta har visat sig inte vara tillräckligt. Den nya entrepre-
naden ställer dessutom högre krav på kvalitetskontroll 
varför en utökning av tjänsten till 50% bedöms vara nöd-
vändig. 

Kostverksamheten: 

Med fler ekologiska artiklar upphandlade och en tydligare 
inköpsstyrning uppgår nu andelen ekologiska inköp till 
33%, en stor ökning jämfört med tidigare mätning i år på 

17%. Dessa inköp på 33% förväntas vara konstanta och en 
ökning under 2016 kan inte förväntas. 

Under år 2016 kommer en intensifiering av ytterligare 
kvalitetsförbättringar att ske där strävan efter att de flesta 
måltider som serveras ska vara egentillagade ligger priori-
terat. Vissa maträtter såsom korv och blodpudding ses 
dock inte som möjligt att tillverka själva. Idag används 
enbart svenskt färskt kött och kyckling, KRAV-märkta 
färska ägg och svensk mjölk. Under 2016 kommer en plan 
för säsongsanpassning att tas fram och klimatanpassningen 
av måltiderna fortsätter. 

Efter att skolorna i Ljungsarp och Ambjörnarp lagts ner och 
endast små förskolor kvarstår tar lärandesektionens peda-
goger i utökade tjänster emot maten från tillagande kök. 
Detta möjliggör fler heltider, attraktivare tjänster samt 
större möjligheter till pedagogisk verksamhet i köken. 

Den kylda maten till hemmaboende som köps in från Ulri-
cehamn kommer fr o m slutet av 2015 att tillagas av Dals-
torpskolans kök och köras ut av kommunens transport-
verksamhet. Förändringen ger en stolthet och ytterligare 
ansvarstagande. 

Verksamheten har inte lyckats med planerna att erbjuda 
två alternativ inom äldreomsorgen och fortfarande krävs 
ett relativt stort verksamhetsstöd för att klara de uppsatta 
kraven på egentillagat. Det är inget alternativ att erbjuda 
en andrarätt som är färdiglagad innan den når köken, alla 
måltider ska vara tillagade i tillagningsköken och inte 
värmda från halvfabrikat. Plan och önskemål finns att 
under 2016 prova på att införa två rätter i äldreomsorgskö-
ken. 

Renhållning: 

Tranemo kommun har sedan många år tillbaka uppmunt-
rat kommuninvånarna att ha en egen varmkompost där 
matavfall tas om hand vid den egna fastigheten. Syftet har 
varit att minska transporter och mängden avfall till för-
bränning. Tyvärr har det vid plockanalyser visat sig att 
mängden matavfall som slängs i sopkärlet uppgår till drygt 
30% hos de kunder som har uppgett att de har egen 
kompost. Avfallsverksamheten gör därför bedömningen 
att om Eu-kommissionens föreslagna mål om återvinning 
av hushållsavfall samt minskning av deponering ska kun-
na nås måste en översyn av befintligt hämtningssystem 
göras. 

Avfallsverksamheten har påbörjat arbetet med att titta på 
olika alternativ till hämtningssystem och vilka invester-
ingskostnader samt för- och nackdelar som dessa för med 
sig. Nuvarande renhållningsentreprenad löper ut maj 2016, 
för att kommunen ska få rimlig tid på sig att besluta om 
framtida system görs en ny upphandling för tiden maj 2016 
till april 2017 med möjlighet till 1-12 månaders förlängning. 
Två alternativ är aktuella; alt 1 innebär att abonnenten har 
två kärl, ett 140 l kärl för matavfall och ett 190 l kärl för 
restavfall. Alt 2 innebär två 370 l kärl uppdelade för sorter-
ing i åtta fraktioner; mat- och restavfall samt de fraktioner 
som i dagsläget ingår i producentansvaret och sköts av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen. När politiskt be-

38



 

Budget 2016 - Verksamhetsbeskrivning  

slut fattats om framtida system ska en avfallsplan och ren-
hållningsföreskrifter tas fram. Detta är ett omfattande arbe-
te och bedömningen är att ny avfallsplan kan gälla fr o m 
januari 2017 och ett nytt hämtningssystem införs under 
våren 2017. 

Till 2016 föreslås en sänkning av sophämtningstaxan med 
2%, detta till följd av sänkningen av internräntan. Slamtax-
an samt taxor för avlämning av avfall på åvc föreslås vara 
oförändrade. 

Vatten och avlopp: 

Säkerheten på vattenverk behöver förstärkas, i nuläget 
finns inte larm på alla verk. Andra åtgärder i form av t ex 
staket behöver utföras. 

Sedan 2005 har stora investeringar gjorts på VA-sidan, trots 
detta finns ett fortsatt stort behov av investeringar både på 
ledningsnätet och på VA-verken. Verksamheten har tagit 
fram en investeringsplan för åren 2015-2025. Ambitionen 
var att nuvarande projektledare till viss del skulle kunna 
leda även VA-projekt, men den stora omfattningen av 
övriga investeringsprojekt har medfört att tiden för detta 
inte räcker till. För att kunna hålla uppe investeringstakten 
finns det därför behov av att inrätta en tjänst som VA-
projektledare. 

Sänkningen av internräntan medför en kostnadsbesparing 
men samtidigt ökar kapitalkostnaderna på grund av kom-
mande investeringar. Förvaltningen föreslår därför ingen 
sänkning av VA-taxan utan denna lämnas på oförändrad 
nivå till 2016. 

Fjärrvärme: 

Inom fjärrvärmeverksamheten finns inga planer på att 
fortsätta utbyggnaden, nu är istället verksamheten i en 
förvaltningsfas där det endast tillkommer ett fåtal nya 
kunder inom befintliga fjärrvärmeområden. Till 2016 före-
slås taxan sänkas med 30 kr/MWh exkl moms (motsvaran-
de 4,4 - 4,9% beroende på förbrukningsintervall) som en 
följd av sänkningen av internräntan. Den fasta avgiften 
samt anslutningsavgifter lämnas oförändrade. 

Fiber: 

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunen 
och fiberföreningar fortsätter, bl a gällande samutnyttjande 
vid ledningsdragning. Fiberverksamheten har snabbt växt i 
omfattning och en ny tjänst som fiberansvarig behöver 
därför tillsättas. 

Besparingsförslag 1% 

I verksamhetsförändringar/konsekvensbeskrivning enligt 
ovan har inte hänsyn tagits till budgetberedningens bespa-
ringsförslag på 1%. Detta kommer att innebära att under-
hållet på kommunens fastigheter samt gator och vägar 
måste minskas. Nivån är redan idag på en för låg nivå, en 
ytterligare minskning kommer att medföra risk för kapital-
förstöring. På fastighetssidan har under de senaste åren 
gjorts stora investeringar på ett flertal byggnader vilket 
medfört att underhållsbehovet minskat på dessa. Dock 
finns på övriga fastigheter ett stort uppdämt underhållsbe-

hov, och under ett flertal år tillbaka har den ordinarie un-
derhållsbudgeten till stor del använts till att åtgärda akuta 
skador. Planerade underhållsåtgärder har då fått skjutas 
framåt i tiden. På gatusidan kommer en besparing att inne-
bära att beläggningsåtgärder måste minskas med sämre 
gator som följd. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Satsningar i Tranemos budget 2016               i tkr 
Anslaget för institutionsvård och familjehemsplaceringar ökas med            3 000                   
Anslag för att pröva förkortad arbetstid för en grupp socialsekreterare          600                            
Anslag för utökningar i förskolan                2 150 
Anslag för utökningar i hemtjänsten                1 100  
Anslag till färdtjänst                    500 
Anslag för vuxenutbildning                                   500 
Resursförstärkning på chefssidan – hälso- och sjukvård                                     600 
Resurser för fibersamordning                   600  
Kontorslokaler för omsorgssektionens chefer                  414  
Förändring av fritidsgårdsorganisation                                          350  
Anslag för beredskap/jour på IT-avdelningen                  100 
Kollektivtrafikrabatt                    425 
Jämställdhetskartan                      25 
Summa                10 364  
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 Kommunstyrelsens förslag på uppdrag till förvaltningen 
 

• Målet för andelen ekologiska produkter höjs från 16 % till 25 % 
• Utredning som visar på effekter av införande av ungdomsrabatt 

inom kollektivtrafiken.  Rapporteras till KS våren 2016. 
• Feriearbete, alla aktuella ungdomar ska erbjudas sommararbete. I 

första hand ska de som saknar annat sommararbete prioriteras. 
Arbetsmarknadsenheten ska undersöka förutsättningar för 
samverkan med föreningsliv och näringsliv. Avrapportering KS i 
maj 2016. 

• Heltid, förvaltningen får i uppdrag att undersöka och återkomma 
med vilken/vilka grupper som återstår att erbjuda heltid i 
kommunen samt vilka konsekvenser detta medför. Rapporteras 
till KS våren 2016. 

• Arbetskläder, förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnad för 
införande av arbetskläder till alla inom lärande och 
omsorgssektionerna. Återrapportering KS augusti 2016. 

• Riktade bidrag, förvaltningen får i uppdrag att söka riktade bidrag 
från regeringen som kan användas kostnadsneutralt eller till ringa 
kostnad inom skola och omsorg. Redovisning löpande till KS 2016 
i samband med styrelsemöte. 

• Investeringsstöd eller liknande, förvaltningen får i uppdrag att 
söka stöd för ökat bostadsbyggande. Gäller även solceller och 
egenproducerad el. Redovisning löpande till KS 2016 i samband 
med styrelsemöte. 

• Arbetstidsförkortningsprojekt, förvaltningen får i uppdrag att 
presentera en handlingsplan för KS innan avsatta medel kan tas i 
anspråk. 
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Investeringsbudget 2016-2018 (tkr) 
       Prognos 
ej förbr. 

    

 medel  

 
  2015* 2016 2017 2018  
              

    Servicesektionen           

  9700 Inventarier   100 100 100   

                

    Lärandesektionen           

Kf 9237 Nytt bibliotek  3 000 13 000 500   

  91xx Inventarier  3 582 1 700 1 650   

 9212 Ombyggnad Dalstorps skola     15 000        0 0   

 9208 Ombyggnad Prästgården  1 000 1 700 0  

 92xx Renovering & ombyggnad 
Grimsåsskolan 

 0 500 12 000  

 92xx Tillbyggnad Parkhagen       4 000 0 0  

     92xx  Upprustning skol IP Tranängskolan    0 500  3 500    

        

    Omsorgssektionen           

 9211 Ombyggnad Gudarpsgården etapp II  8 000 0 0   

     94xx Inventarier   1 910 1 000 1 000  

Au    92xx Omb Gudarpsgårdens kök   8 500  0 0   

 KS   92xx  Ombyggnad Resurscentrum        2 000  4 000  0   

               

  Tekniksektionen       

Au 9307 GC-vägar, Trafiksäkerhet  2 700 900 900   

  9300 Inköp och utbyte av arbetsmaskiner   85 85 85 Årligt 

  9334 Arbetsfordon  500 500 500 Årligt 

 Au    93xx Gata, GC-väg, P-plats  Samhallstomten   2 000  1 000 2 000    

 Au 9381 Markförvärv   750 750 750   

  9250 Maskiner och inventarier kost  300 300 3 00   

     93xx Reinvestering/komponentavskrivning 
gata 

  3 100 3 100 3 100   

 92xx Reinvestering/ komponentavskrivning 
fastigheter 

 4 800 4 000 4 000  

 93xx Reinvestering/komponentavskrivning 
park 

 400 400 400  

 93xx Attraktionshöjande insatser skolomr Ljp  300 0 0  

        

    Teknik/taxefinansierat           

Au 9314 Reinvesteringar/komponentavskrivning 
VA 

 

6 000 12 000    12 000     

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

     93xx VA samhallstomten   0 1 000 0    

         

        

    Investeringspott           

    Investeringspott, taxefinansierad   1 500 1 500 1 500   

    Investeringspott, skattefinansierad   10 000 8 000 8 000   

                

  9380 Markförsäljning   -200 -200 -200   

  9390 Gatubyggnadsavgifter   -100 -100 -100   

  9391 Anslutningsavgifter   -300 -300 -300   

  TOTALSUMMA INVESTERINGAR  81 227 59 375 53 985   

 Prognos totalt att ombudgetera  18 000   

 

 

varav 

 

      

 
skattefinansierad verksamhet 71 527 40 575 38 185 

taxefinansierad verksamhet 9 800 18 800 15 800 

 
 
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  servicesektionens behov. 
 
 
Lärandesektionen 
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. 
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Parallellt utreds förutsättningarna att bygga bibliotek tillsammans med hotell och restaurang i nära 
samarbete med närings- och föreningslivet i Tranemo vid Tranemosjön. 

 
91xx Inventarier Lärandesektionen 
Löpande förnyelse av inventarier för lärandesektionens behov.  Här ingår dessutom  nya inventarier till 
Parkhagen då planerad ombyggnad tas i bruk. 

 

9208 Ombyggnad  Prästgården 
Avser etapp 2 som kan påbörjas när ny detaljplan antagits, och bygglov kan lämnas. Det beräknas 
preliminärt kunna ske andra halvåret 2016. 

 

 

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

 

92xx Renovering och ombyggnad av Grimsåsskolan. 
 Omfattning och kostnad ännu ej klarlagd. Arbete med lokalbehovsplan  bör påbörjas  2016. Ombyggnad 
färdigställs 2019. 

 

92xx Tillbyggnad Parkhagens förskola 
Tillbyggnad av Parkhagens förskola i Limmared för att inrymma ytterligare ca 40 barn samt ”nattis”. 
Beräknad start hösten 2015 och klart under våren 2016. 

 

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. 

 

92xx Ombyggnad resurscentrum 
Avser ombyggnad av lokalerna i nuvarande resurscentrum efter att en del av verksamheten där flyttar till 
Gudarpsgården. Sannolikt mindre ändringar i  rumsindelning men däremot större verksamhetsmässiga 
förändringar där  man ändrar från bostad till verksamhetslokal. Innebär myndighetskrav på  översyn av 
brand, säkerhet, ventilation mm. Arbetet med ett lokalprogram just påbörjat och omfattning av åtgärder 
ännu ej klarlagd. 
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Tekniska sektionen 
. 

9307 GC-vägar, trafiksäkerhet 
Åtgärder med kommunala GC-vägar, hållplatser och trafiksäkerhet. Delvis medfinansierat med bidrag på 
50% från Trafikverket. I tur 2016 står GC-väg till Kroksjön. 

 

93xx Reinvestering/ komponentavskrivning gata 
Samlat anslag för reinvesteringsåtgärder och komponentavskrivning inom gator och vägar.  För 2016 gäller 
bland annat utbyte av dåliga massor  i samband med att gator iordningställs efter att VA-ledningar 
sanerats. Dessutom måste en del rötskadade 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, GC-väg och P-platser samhallstomten 
Avser ny gata som infart till samhallstomten enligt fastställd detaljplan. Måste iordningsställas senast 
samtidigt som nya bostäder på området färdigställs. Dessutom skall nya parkeringsplatser och en ny GC-
väg iordningställas. Iordningställande av Medborgarplatsen. 

 

9381 Markförvärv 
Förvärv av mark för att tillförsäkra en markreserv i tillräcklig omfattning. 
 
9250 Maskiner och inventarier kost 
Avser inköp av maskiner och inventarier till köken. Gäller allt som inte tillhör fastigheten såsom små 
maskiner, transportvagnar m m. 
 
9299 Reinvestering och komponentavskrivning fastigheter 
Avser åtgärder på kommunens fastigheter som utgörs av vad som skall hanteras som reinvestering enligt 
regler för komponentavskrivning. För 2016 planeras bland annat åtgärder på ventilationsanläggningar vid 
ishallen samt på vita huset vid Tranängskolan. 
 
93xx Reinvestering/komponentavskrivning park 
Avser åtgärder med upprustning av bef park- och lekanläggningar som finanieras inom ramen för 
komponentavskrivning. 
 
93xx Attraktionshöjande insatser skolområdet Ljungsarp 
Avser åtgärder efter rivning av Ljungsarpsskolan. 
 
 
Taxe-/avgiftsfinansierat 
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9314 Reinvestering och komponentavskrivning VA 
Samlat anslag för reinvestering och åtgärder som skall finansieras inom ramen för komponentavskrivning 
inom VA-verksamheten. För 2016 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 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 Nittorp 
och senare fortsättning mot Ljungsarp.  

 

93xx VA Samhallstomten 
Framdragning av anslutningspunkter till nya bostadshus samt arbete med befintliga ledningar på 
samhalltomten. Kommer att behöva göras i etapper under 2016 och 2017.  

 

9241 Efteranslutningar fjärrvärme 
Förtätning inom områden där utbyggnaden är klar.  

 

 
 
Investeringspott 
 
Nedanstående projekt ingår i investeringspotten. Tid, omfattning och kostnad ej klarlagt. Anslaget för 
investeringspotten ökat 2016 då lokalerna för förskola måste ökas/förändras  i Dalstorp, Länghem och ev  i 
Tranemo och Uddebo. 

 

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 m m eller akuta 
investeringsbehov för att upprätthålla funktion inom VA, fjärrvärme, bredband och renhållning. 

 

Åtgärder garantibesiktningar 
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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.  

 

Investeringspott, skattefinansierad 

Myndighetsåtgärder 

Avser åtgärder påkallade av myndigheter vid t ex brandtillsyn, arbetsmiljöinspektion m m. 

 

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 Västergården flyttar till lokaler 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  

Det är stort tryck på förskolorna i flera delar av kommunen, framför allt i Länghem, Tranemo och Dalstorp.  
I  Uddebo finns problem med nuvarande förhyrda lokal. Genom att avsätta medel inom ramen för 
investeringspotten kan planeringstiden kortas. Visst utredningsarbete pågår, men för dagen finns inga 
färdiga förslag. 

 

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.  
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Kostnadsökning beslutade projekt 

Avser täckning av kostnadsökningar på redan beslutade och budgeterade projekt upp till max 30% när 
anbud inkommit. 

 

Bredband/fiber 

Fiberanslutning för kommunala fastigheter inom skattefinansierad verksamhet. 

 

Föreningsstöd till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär 

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. 

 

Boende för ensamkommande barn 

Oroligheter i omvärlden skapar stora flyktingströmmar.  Kommunen har bland annat ansvar för ta emot 
och ordna boende för ensamkommande flyktingbarn och fler bostäder kan komma behövas med kort 
varsel. 

 

Åtgärder efter risk- och sårbarhetsanalys 

Risk- och sårbarhetsanalysen har identifierat vissa behov för att säkra kommunens verksamhet, bl a i form 
av inköp av elverk. 
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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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1. SERVICESEKTIONEN
PROCESSTÖD

1.1 Kopiering/Föreningskopiering
Grundavgift 56,00 kr 70,00 kr 2,9% 57,60 kr 72,00 kr 2,9%

därutöver  för vitt papper, öre/kopia 0,60 kr 0,75 kr 7,1% 0,62 kr 0,78 kr 3,3%

för färgat papper, öre/kopia 0,84 kr 1,05 kr 5,0% 0,86 kr 1,08 kr 2,4%

Utskrifter/ kopior i färg

A4 enkelsidig 2,40 kr 3,00 kr 0,0% 2,46 kr 3,08 kr 2,5%

A4 dubbelsidig 5,00 kr 6,25 kr 4,2% 5,14 kr 6,43 kr 2,8%

A3 enkelsidig 4,00 kr 5,00 kr 0,0% 4,10 kr 5,13 kr 2,5%

A3 dubbelsidig 8,40 kr 10,50 kr 5,0% 8,63 kr 10,79 kr 2,7%

Härutöver debiteras föreningen för 7 sk pliktexemplar, som kommunen i enlighet med lagen om pliktexemplar ska leverera

till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek. 

Allmänna handlingar finns reglerat i Avgiftsförordningen (1992:191). Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer ska 

beställningsavgift om 50 kr tas ut. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Moms tas ej ut på allmänna handlingar.

1.2 Prenumeration
Handlingar till Kommunfullmäktige, per år 1 400,00 kr 1 400,00 kr 27,3% 1 400,00 kr 1 400,00 kr 0,0%

Handlingar till Kommunstyrelsen, per år 2 200,00 kr 2 200,00 kr 22,2% 2 200,00 kr 2 200,00 kr 0,0%

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 0,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0%

Flerbostadshus

Grundavgift 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0% 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 0,0% 3 743,00 kr 4 678,75 kr 0,0%

           -"-                , Qn 5,0, per år 10 835,00 kr 13 543,75 kr 0,0% 10 835,00 kr 13 543,75 kr 0,0%

           -"-                , Qn 10, per år 31 317,00 kr 39 146,25 kr 0,0% 31 317,00 kr 39 146,25 kr 0,0%

           -"-                , Qn 15, 50 mm, per år 99 611,00 kr 124 513,75 kr 0,0% 99 611,00 kr 124 513,75 kr 0,0%

           -"-                , 80 mm, per år 337 800,00 kr 422 250,00 kr 0,0% 337 800,00 kr 422 250,00 kr 0,0%

           -"-                , 100 mm, per år 671 354,00 kr 839 192,50 kr 0,0% 671 354,00 kr 839 192,50 kr 0,0%

Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten 6 127,00 7 658,75 0,0% 6 127,00 kr 7 658,75 0,0%

Kommunal avlopp med mätning, eget vatten 2 902,00 3 627,50 0,0% 2 902,00 kr 3 627,50 0,0%

Kommunal vatten med mätning, eget avlopp 2 902,00 3 627,50 0,0% 2 902,00 kr 3 627,50 0,0%

Rörlig avgift

V, vattenförsörjning per kbm 10,69 kr 13,36 kr 0,0% 10,69 kr 13,36 kr 0,0%

S, spillvattenavlopp per kbm 16,05 kr 20,06 kr 0,0% 16,05 kr 20,06 kr 0,0%

eller tillsammans per kbm 26,74 kr 33,43 kr 0,0% 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 0,0% 921,00 kr 1 151,25 kr 0,0%

2-5 lgh 540,00 kr 675,00 kr 0,0% 540,00 kr 675,00 kr 0,0%

6-25 lgh 369,00 kr 461,25 kr 0,0% 369,00 kr 461,25 kr 0,0%
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26-70 lgh 275,00 kr 343,75 kr 0,0% 275,00 kr 343,75 kr 0,0%

71-       lgh 177,00 kr 221,25 kr 0,0% 177,00 kr 221,25 kr 0,0%

Fristående bostadshus eller liknande 900,00 kr 1 125,00 kr 0,0% 900,00 kr 1 125,00 kr 0,0%

Avstängningsavgift 828,00 kr 1 035,00 kr 0,0% 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 0,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%

servisledning för avlopp 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0% 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 0,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%

eller tillsammans 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0%

b) grundavgift per fastighet 22 480,00 kr 28 100,00 kr 0,0% 22 480,00 kr 28 100,00 kr 0,0%

c) en avgift per kvm tomtyta 27,40 kr 34,25 kr 0,0% 27,40 kr 34,25 kr 0,0%

d) en avgift per lägenhet 19 540,00 kr 24 425,00 kr 0,0% 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 0,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%

 - servisledning för avlopp 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0% 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 0,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%

eller tillsammans 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0%

b) grundavgift per fastighet 42 120,00 kr 52 650,00 kr 0,0% 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 0,0% 30,50 kr 38,13 kr 0,0%

3.2 RENHÅLLNING
Grundavgift

Per bostadsenhet eller per företag 895,00 kr 1 118,75 kr 0,0% 877,00 kr 1 096,25 kr -2,0%

För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong 371,00 kr 463,75 kr 0,0% 364,00 kr 455,00 kr -1,9%

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 806,40 kr 1 008,00 kr 5,0% 790,00 kr 987,50 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 204,00 kr 1 505,00 kr 5,0% 1 180,00 kr 1 475,00 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 1 930,00 kr 2 412,50 kr 5,0% 1 891,00 kr 2 363,75 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 3 196,00 kr 3 995,00 kr 5,0% 3 132,00 kr 3 915,00 kr -2,0%

Gemensamt kärl 26 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Hämtning var 4:e vecka

Komposterar

1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 434,80 kr 543,50 kr 5,0% 426,00 kr 532,50 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 576,60 kr 720,75 kr 5,0% 565,00 kr 706,25 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 892,60 kr 1 115,75 kr 5,0% 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 842,00 kr 2 302,50 kr 5,0% 1 805,00 kr 2 256,25 kr -2,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Hämtning var 8:e vecka

Komposterar

1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 313,00 kr 391,25 kr 5,0% 307,00 kr 383,75 kr -1,9%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 501,00 kr 626,25 kr 5,0% 491,00 kr 613,75 kr -2,0%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 660 lit, per år 826,00 kr 1 032,50 kr 5,0% 809,00 kr 1 011,25 kr -2,1%

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 660 lit, per år % 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 2 480,00 kr 3 100,00 kr 5,0% 2 430,00 kr 3 037,50 kr -2,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 3 977,40 kr 4 971,75 kr 5,0% 3 898,00 kr 4 872,50 kr -2,0%
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1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 6 581,40 kr 8 226,75 kr 5,0% 6 450,00 kr 8 062,50 kr -2,0%

Hämtning var 14:e dag

Komporterar ej:

1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 2 152,00 kr 2 690,00 kr 2,0% 2 109,00 kr 2 636,25 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 3 212,00 kr 4 015,00 kr 2,0% 3 148,00 kr 3 935,00 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 5 160,00 kr 6 450,00 kr 2,0% 5 057,00 kr 6 321,25 kr -2,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 8 544,00 kr 10 680,00 kr 2,0% 8 373,00 kr 10 466,25 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 6 616,00 kr 8 270,00 kr 2,0% 6 484,00 kr 8 105,00 kr -2,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 10 628,00 kr 13 285,00 kr 2,0% 10 415,00 kr 13 018,75 kr -2,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 17 600,00 kr 22 000,00 kr 2,0% 17 248,00 kr 21 560,00 kr -2,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 4:e vecka

Komposterar: 

1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 433,60 kr 542,00 kr 5,0% 425,00 kr 531,25 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 576,40 kr 720,50 kr 5,0% 565,00 kr 706,25 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 892,80 kr 1 116,00 kr 5,0% 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 841,60 kr 2 302,00 kr 5,0% 1 805,00 kr 2 256,25 kr -2,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år % 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 1 603,20 kr 2 004,00 kr 2,0% 1 571,00 kr 1 963,75 kr -2,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 2 579,60 kr 3 224,50 kr 2,0% 2 528,00 kr 3 160,00 kr -2,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 8:e vecka

Komposterar:

1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 311,80 kr 389,75 kr 5,0% 306,00 kr 382,50 kr -1,9%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 499,80 kr 624,75 kr 5,0% 490,00 kr 612,50 kr -2,0%

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, 370 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Fritidsbostad

Komposterar:

80 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 218,40 kr 273,00 kr 5,0% 214,00 kr 267,50 kr -2,0%

190 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 291,80 kr 364,75 kr 5,0% 286,00 kr 357,50 kr -2,0%

370 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 447,40 kr 559,25 kr 5,0% 438,00 kr 547,50 kr -2,1%

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 190 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 370 lit, per år % 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 433,60 kr 542,00 kr 5,0% 425,00 kr 531,25 kr -2,0%

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 576,40 kr 720,50 kr 5,0% 565,00 kr 706,25 kr -2,0%

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 370 lit, per år 892,60 kr 1 115,75 kr 5,0% 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år % fördelning av ordinarie taxa

Komposterar ej:

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 1 603,40 kr 2 004,25 kr 2,0% 1 571,00 kr 1 963,75 kr -2,0%

Hofsnär 13 hämt, kärl 370 lit,  per år 2 579,60 kr 3 224,50 kr 2,0% 2 528,00 kr 3 160,00 kr -2,0%

Latrin

Latrin, minst 5 st, per år 1 747,20 kr 2 184,00 kr 2,0% 1 712,00 kr 2 140,00 kr -2,0%

Efterbeställning 436,40 kr 545,50 kr 2,0% 428,00 kr 535,00 kr -1,9%
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Tillägg 

Gångavstånd kr/mtr/år 2,60 kr 3,25 kr 0,0% 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 107,00 kr 133,75 kr 1,9% 107,00 kr 133,75 kr 0,0%

Dock högst 2730 kr/år exkl moms oavsett hämtningsintervall.

Extra säck 160 liter 83,60 kr 104,50 kr 2,0% 83,60 kr 104,50 kr 0,0%

Beställning av extra säckar, 10 st 579,40 kr 724,25 kr 2,0% 579,40 kr 724,25 kr 0,0%

Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)

Säck eller kärl upp till 240 lit, per st 232,00 kr 290,00 kr 2,2% 232,00 kr 290,00 kr 0,0%

Övriga tjänster (nytt fr 2010)

Öppning av soprum, bom, grind etc, kr/tillfälle 18,40 kr 23,00 kr 2,2% 18,40 kr 23,00 kr 0,0%

Upplåsning av kärl, kr/styck/gång 18,40 kr 23,00 kr 2,2% 18,40 kr 23,00 kr 0,0%

Inköp av lås till kärl, kr/styck 183,60 kr 229,50 kr 2,0% 183,60 kr 229,50 kr 0,0%

Köp av sopkärl

Kärl 80 liter 284,00 kr 355,00 kr 2,0% 284,00 kr 355,00 kr 0,0%

Kärl 190 liter 643,20 kr 804,00 kr 2,0% 643,20 kr 804,00 kr 0,0%

Kärl 370 liter 985,60 kr 1 232,00 kr 2,0% 985,60 kr 1 232,00 kr 0,0%

Kärl 660 liter 1 628,00 kr 2 035,00 kr 2,0% 1 628,00 kr 2 035,00 kr 0,0%

Avgifter återvinningscentralen Gudarp

Privathushåll:

Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall

Brännbart

Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm 173,60 kr 217,00 kr 2,1% 173,60 kr 217,00 kr 0,0%

Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm 346,80 kr 433,50 kr 2,0% 346,80 kr 433,50 kr 0,0%

Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm 88,80 kr 111,00 kr 2,1% 88,80 kr 111,00 kr 0,0%

Deponirest

Sorterat <1,0 kbm 222,40 kr 278,00 kr 2,0% 222,40 kr 278,00 kr 0,0%

Sorterat 1,1-2,0 kbm 445,60 kr 557,00 kr 2,0% 445,60 kr 557,00 kr 0,0%

Sorterat 2,1-4,0 kbm 892,00 kr 1 115,00 kr 2,1% 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0%

Sorterat >4,0 kbm, per kbm 222,40 kr 278,00 kr 2,0% 222,40 kr 278,00 kr 0,0%

Företagskort

Volymklass/år

Upp till 500 kg 1 113,60 kr 1 392,00 kr 2,0% 1 113,60 kr 1 392,00 kr 0,0%

500 kg - 1000 kg 2 228,00 kr 2 785,00 kr 2,0% 2 228,00 kr 2 785,00 kr 0,0%

1000 kg - 1500 kg 3 341,60 kr 4 177,00 kr 2,0% 3 341,60 kr 4 177,00 kr 0,0%

1500 kg - 2000 kg 4 456,00 kr 5 570,00 kr 2,0% 4 456,00 kr 5 570,00 kr 0,0%

Utskrift av dublettkort/ st 160,00 kr 200,00 kr 1,9% 160,00 kr 200,00 kr 0,0%

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar

<2,0 kbm, per tömning 618,00 kr 772,50 kr 0,0% 618,00 kr 772,50 kr 0,0%

2,1-4,0 kbm per tömning 791,00 kr 988,75 kr 0,0% 791,00 kr 988,75 kr 0,0%

5 kbm per tömning 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0% 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0%

6 kbm per tömning 993,00 kr 1 241,25 kr 0,0% 993,00 kr 1 241,25 kr 0,0%

7 kbm per tömning 1 095,00 kr 1 368,75 kr 0,0% 1 095,00 kr 1 368,75 kr 0,0%

8 kbm per tömning 1 196,00 kr 1 495,00 kr 0,0% 1 196,00 kr 1 495,00 kr 0,0%

9 kbm per tömning 1 298,00 kr 1 622,50 kr 0,0% 1 298,00 kr 1 622,50 kr 0,0%

10 kbm per tömning 1 399,00 kr 1 748,75 kr 0,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% 1 960,00 kr 2 450,00 kr 0,0%

"Bomkörning" 315,00 kr 393,75 kr 0,0% 315,00 kr 393,75 kr 0,0%
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Tillägg extra slang vid avstånd >40 m, för varje påbörjade 

10 meter 315,00 kr 393,75 kr 0,0% 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 0,0% 677,00 kr 846,25 kr 0,0%

Över 4 kbm, tillägg per kbm 101,30 kr 126,63 kr 0,0% 101,30 kr 126,63 kr 0,0%

3.3 TOMTAVGIFTER
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 25 000,00 kr 25 000,00 kr 8,7% 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0%

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

Tomt avsedd för industri eller annat ändamål (avser råmark samt gatubyggnadsbidrag, för övrig mark bestäms pris efter förhandling).

Mark per kvm - ny taxekonstruktion fr o m 2015

Källsvedjan samt Primo-området (utmed rv 27) 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

Hyltegärde 60,00 kr 60,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%

Tranemo och Limmared 40,00 kr 40,00 kr 0,0% 40,00 kr 40,00 kr 0,0%

Länghem och Dalstorp 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%

Övriga orter 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%

Avstyckningskostnad 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0% 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0%

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% 649,80 kr 812,25 kr -4,4%

Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh 639,63 kr 799,54 kr 0,0% 609,63 kr 762,04 kr -4,7%

Taxa 3: 500-          MWh/år, pris per MWh 612,85 kr 766,06 kr 0,0% 582,85 kr 728,56 kr -4,9%

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 0,0% 4,50 kr 5,63 kr 0,0%
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Hyra av fiberpar:

Kr/m/år 3,50 kr 4,38 kr 0,0% 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 32,14 kr 36,00 kr 2,8% 33,04 kr 37,00 kr 2,8%

Lunch 55,36 kr 62,00 kr 3,3% 57,14 kr 64,00 kr 3,2%

Kvällsmat 32,14 kr 36,00 kr 2,8% 33,04 kr 37,00 kr 2,8%

Lunch icke pensionär 64,29 kr 72,00 kr 2,9% 66,07 kr 74,00 kr 2,8%

Måltidsabonnemang, helpension 3 300,00 kr 3 300,00 kr 3,7% 3 400,00 kr 3 400,00 kr 3,0%

Måltidsabonnemang, halvpension 1 650,00 kr 1 650,00 kr 3,9% 1 700,00 kr 1 700,00 kr 3,0%

Mat till ordinärt boende 1 760,00 kr 1 760,00 kr 4,9% 1 820,00 kr 1 820,00 kr 3,4%

Personalmåltider

Personallunch i skola och omsorg 42,86 kr 48,00 kr 4,4% 43,75 kr 49,00 kr 2,1%

Subventionerad pedagogisk lunch - ej moms 30,00 kr 30,00 kr 3,5% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%

3.7 UTHYRNING AV LOKALER
Uthyrning av kök

Städning och annan personell hjälp, per tim 355,00 kr 443,75 kr 0,0% 385,00 kr 481,25 kr 8,5%

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 214,00 kr 267,50 kr 1,9% 214,00 kr 267,50 kr 0,0%

Sopmaskin per tim 184,00 kr 230,00 kr 2,2% 184,00 kr 230,00 kr 0,0%

Lastbil per tim 296,00 kr 370,00 kr 2,1% 296,00 kr 370,00 kr 0,0%

Traktor per tim 224,00 kr 280,00 kr 1,8% 224,00 kr 280,00 kr 0,0%

Släpkärra per dag 126,00 kr 157,50 kr 1,6% 126,00 kr 157,50 kr 0,0%

Pickup VW per tim 179,00 kr 223,75 kr 2,3% 179,00 kr 223,75 kr 0,0%

Kompressor per dag 377,00 kr 471,25 kr 1,9% 377,00 kr 471,25 kr 0,0%

Manskapsvagn per vecka 390,00 kr 487,50 kr 1,8% 390,00 kr 487,50 kr 0,0%

Laser per dag 188,00 kr 235,00 kr 2,2% 188,00 kr 235,00 kr 0,0%

Spolkärra per tim 153,00 kr 191,25 kr 2,0% 153,00 kr 191,25 kr 0,0%

Hjullastare per tim 240,00 kr 300,00 kr 2,1% 240,00 kr 300,00 kr 0,0%

Sandspridare per tim 67,00 kr 83,75 kr 1,5% 67,00 kr 83,75 kr 0,0%

Truck per tim 158,00 kr 197,50 kr 1,9% 158,00 kr 197,50 kr 0,0%

Lastväxlarvagn per tim 158,00 kr 197,50 kr 1,9% 158,00 kr 197,50 kr 0,0%

Släntklippare per tim 158,00 kr 197,50 kr 1,9% 158,00 kr 197,50 kr 0,0%

GS-personal per tim 376,00 kr 470,00 kr 3,0% 385,00 kr 481,25 kr 2,4%

Ingenjör per tim           783,00 kr 978,75 kr 3,0% 800,00 kr 1 000,00 kr 2,2%

3.9 POOLBILAR
Intern taxa

Bokningsavgift 44,00 kr 44,00 kr 2,3% 44,00 kr 44,00 kr 0,0%

Timpris 27,00 kr 27,00 kr 1,9% 27,00 kr 27,00 kr 0,0%

Dygnpris 214,00 kr 214,00 kr 2,4% 214,00 kr 214,00 kr 0,0%

Pris per kilometer (prisgrupp efter bilstorlek): 

XL 3,70 kr 3,70 kr 2,8% 3,70 kr 3,70 kr 0,0%

Large 3,50 kr 3,50 kr 2,9% 3,50 kr 3,50 kr 0,0%

Medium 3,30 kr 3,30 kr 3,1% 3,30 kr 3,30 kr 0,0%

Small 3,10 kr 3,10 kr 1,6% 3,10 kr 3,10 kr 0,0%
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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 50,00 kr 50,00 kr 11,1% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

Rabatthäfte vuxna, 10 bad 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Årskort barn 340,00 kr 340,00 kr 0,0% 340,00 kr 340,00 kr 0,0%

Årskort vuxna 980,00 kr 980,00 kr 11,4% 980,00 kr 980,00 kr 0,0%

Årskort familj 1 260,00 kr 1 260,00 kr 5,0% 1 260,00 kr 1 260,00 kr 0,0%

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%

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 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%

Halv hall, per tim 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%

Tennis, per tim 160,00 kr 160,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%

Badmintonbana, per tim 63,00 kr 63,00 kr 0,0% 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 0,0% 250,00 kr 250,00 kr 0,0%

Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%

Övriga arrangemang
Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade 

arrangörer per tim 480,00 kr 480,00 kr 0,0% 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 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%

3.11 FÄRDTJÄNST 

Egenavgiften följer Västtrafiks zonindelning samt 

Västtrafiks baspris på färdtjänst + procentpåslag på 40% 

inom Tranemo kommun, därefter 50% påslag. Då 

Västtrafiks baspris höjs höjs också egenavgiften.

För Riksfärdtjänst gäller egenavgift beslutad av regeringen - avgift beroende på körsträcka.

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 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%
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Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0% 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0%

Extra dag, ideella föreningar 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

Extra dag, övriga 250,00 kr 250,00 kr 0,0% 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 Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri

Lån av DVD-film, barn Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri

Barnfilm max 3 filmer utlånade per låntagare åt gången. Åldersgräns 15 år.

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 10,00 kr 10,00 kr 0,0%

Fotokopior/utskrift färg, max 5 kopior. A3. 20,00 kr 20,00 kr Ny 20,00 kr 20,00 kr 0,0%

Scanna in dokument per sida 4,00 kr 4,00 kr 0,0% Taxan utgår

Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.) 4,00 kr 4,00 kr 33,3% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

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%

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
Uthyrning av skolsalar:

Klassrum/ämnessal, per ggn 350,00 kr 350,00 kr 16,7% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%

Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn 550,00 kr 550,00 kr 10,0% 550,00 kr 550,00 kr 0,0%

Uthyrning av specialsalar: 

Trä- och metallslöjd, per ggn 500,00 kr 500,00 kr 11,1% 500,00 kr 500,00 kr 0,0%
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Textilslöjd, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Bildsal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Mediasal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Hemkunskap, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Musiksal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle. 

Uthyrning av samlingssalar:

Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Aula, Tranängskolan, per ggn 2 100,00 kr 2 100,00 kr 5,0% 2 100,00 kr 2 100,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Personalrum, Tranängskolan, per ggn 1 550,00 kr 1 550,00 kr 3,3% 1 550,00 kr 1 550,00 kr 0,0%

Aula, Länghemskolan, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Vävsal, Länghemskolan 1 400,00 kr 1 400,00 kr 3,7% 1 400,00 kr 1 400,00 kr 0,0%

Uthyrning av cafeteria:

Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn 450,00 kr 450,00 kr 12,5% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Uthyrning av skollokaler till läger o d:

Grupper om 5-19 pers, per pers, per natt 60,00 kr 60,00 kr 20,0% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%

20-39 personer, per natt 1 250,00 kr 1 250,00 kr 4,2% 1 250,00 kr 1 250,00 kr 0,0%

40-       personer, per natt 1 550,00 kr 1 550,00 kr 3,3% 1 550,00 kr 1 550,00 kr 0,0%

Hyresavgifter för gymnastiksalar:

Sjötofta skola, per tim 60,00 kr 60,00 kr 20,0% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%

Ljungsarpskolan, per tim 60,00 kr 60,00 kr 20,0% Taxan utgår

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 1 287,00 kr 1 287,00 kr 2,1% 1 313,00 kr 1 313,00 kr 2,0%

                  Fritidsbarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 858,00 kr 858,00 kr 2,1% 875,00 kr 875,00 kr 2,0%

Barn 2: Förskolebarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 858,00 kr 858,00 kr 2,1% 875,00 kr 875,00 kr 2,0%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 429,00 kr 429,00 kr 2,1% 438,00 kr 438,00 kr 2,1%

Barn 3: Förskolebarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 429,00 kr 429,00 kr 2,1% 438,00 kr 438,00 kr 2,1%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 429,00 kr 429,00 kr 2,1% 438,00 kr 438,00 kr 2,1%

Barn 4: Förskolebarn: ingen avgift

                  Fritidsbarn: ingen avgift

OBS! Taxorna 2015 gäller från 2015-07-01 efter ny lag och beslut i KF

Barn 1 avser yngsta barnet.

Förskolebarn avser barn 1-5 år.

Fritidsbarn avser fr o m skolstarten det år barnet fyllde 6 år. 

Fr o m 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

58



TAXEBILAGA
TAXA 2015        

EXKL MOMS

TAXA 2015         

INKL MOMS

FÖRÄND-

RING

TAXA 2016        

EXKL MOMS

TAXA 2016         

INKL MOMS FÖRÄND-RING

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. 255,00 kr 255,00 kr 2,0% 257,00 kr 257,00 kr 0,8%

Nivå 2  6-10 tim/mån 510,00 kr 510,00 kr 2,0% 515,00 kr 515,00 kr 1,0%

Nivå 3  11-40 tim/mån 1 020,00 kr 1 020,00 kr 2,0% 1 029,00 kr 1 029,00 kr 0,9%

Nivå 4  41-75 tim/mån 1 380,00 kr 1 380,00 kr 2,2% 1 392,00 kr 1 392,00 kr 0,9%

Nivå 5  76  - tim/mån 1 780,00 kr 1 780,00 kr 0,2% 1 991,00 kr 1 991,00 kr 11,9%

5.2 Hemsjukvård/brukare kr/månad vård och 

omsorg samt LSS 316,00 kr 316,00 kr 2,3% 319,00 kr 319,00 kr 0,9%

Hyra tekniska hjälpmedel kr/månad 59,00 kr 59,00 kr 3,5% 60,00 kr 60,00 kr 1,7%

5.3 Larm
Digitalt larm 200,00 kr 200,00 kr 202,00 kr 202,00 kr 1,0%

5.4 Vaccination 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

Följer regionens avgiftsnivå

5.5 Korttidsplats

Korttidsplats/rehabilitering kr/dygn (kostavgift 
tillkommer) 75,00 kr 75,00 kr 10,3% 76,00 kr 76,00 kr 1,3%

5.6 Dagverksamhet dementa kr/dag 90,00 kr 90,00 kr 5,9% 91,00 kr 91,00 kr 1,1%

5.7 Vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsavgift/brukare (betalar maxavgift), 
kr/mån 1 780,00 kr 1 780,00 kr 0,2% 1 772,00 kr 1 772,00 kr -0,4%

Förbrukningsartiklar m m 136,00 kr 136,00 kr 2,6% 137,00 kr 137,00 kr 0,7%

5.8 Avgifter m m  inom LSS
Gruppbostad - helpensionsavgift 3 050,00 kr 3 050,00 kr 2,2% 3 077,00 kr 3 077,00 kr 0,9%
Tvätt och rengöringsartiklar 140,00 kr 140,00 kr 1,4% 141,00 kr 141,00 kr 0,7%

Grb med egen leasingbil motsvarande 
månadskort för Tranemo kommun 680,00 kr 680,00 kr 686,00 kr 686,00 kr 0,9%

Enligt Västtrafiks taxa, vid höjning

Egenavgift för drivmedel leasingbil
0-2 mil 11 kr/resa 11 kr/resa 10,0% 12 kr/resa 12 kr/resa 9,1%
2-5 mil 23 kr/resa 23 kr/resa 9,5% 24 kr/resa 24 kr/resa 4,3%
5 mil eller mer 6 kr/mil 6 kr/mil 20,0% 7 kr/mil 7 kr/mil 16,7%

Kilometerersättning personbil eller minibuss
Egenavgift 0-2 mil 22 kr/resa 22 kr/resa 4,8% 23 kr/resa 23 kr/resa 4,5%
 Egenavgift 2-5 mil 44 kr/resa 44 kr/resa 4,8% 45 kr/resa 45 kr/resa 2,3%
Egenavgift 5 mil eller mer 11 kr/mil 11 kr/mil 10,0% 12 kr/mil 12 kr/mil 9,1%

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 2 215 kr/mån 1 854,00 kr 1 854,00 kr 0,2% 1 871,00 kr 1 871,00 kr 0,9%
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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 50,00 kr 50,00 kr 2,0% 51,00 kr 51,00 kr 2,0%

Habiliteringsersättning, halv dag 28,00 kr 28,00 kr 0,0% 29,00 kr 29,00 kr 3,6%

Lunch 50,00 kr 50,00 kr 2,0% 51,00 kr 51,00 kr 2,0%

Avgift tas ut enligt Västtrafiks taxa för 
kommunladdning alt. flerkommunsladding för 
resor till och från daglig verksamhet. 
Omsorgssektionen ger årligen ut en 
informationsbroschyr med "taxor och avgifter" där 
gällande taxor för resor finns med.

5.11 Korttidsverksamhet LSS
Avgift för de som har aktivitetsersättning

Frukost 22,00 kr 22,00 kr 4,8% 23,00 kr 23,00 kr 4,5%

Lunch 45,00 kr 45,00 kr 2,3% 46,00 kr 46,00 kr 2,2%

Middag/kvällsmål 27,00 kr 27,00 kr 3,8% 28,00 kr 28,00 kr 3,7%

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 30 kr/dag 30 kr/dag 3,4% 31 kr/dag 31 kr/dag 3,3%

Ålder4-10 år 42 kr/dag 42 kr/dag 5,0% 43 kr/dag 43 kr/dag 2,4%

Ålder 11-19 år 55 kr/dag 55 kr/dag 3,8% 56 kr/dag 56 kr/dag 1,8%
socialtjänstförordningen.

Avgift för resor samma som gruppbostäder, se ovan

5.12 Servicebostad Gnistan kost
Frukost 21,00 kr 21,00 kr 0,0% 22,00 kr 22,00 kr 4,8%

Lunch 45,00 kr 45,00 kr 2,3% 46,00 kr 46,00 kr 2,2%

Kvällsmat 27,00 kr 27,00 kr 3,8% 28,00 kr 28,00 kr 3,7%

5.13 Familjerådgivning
1:a besöket 110,00 kr 110,00 kr 4,8% 111,00 kr 111,00 kr 0,9%

Återbesök, per besök 110,00 kr 110,00 kr 4,8% 111,00 kr 111,00 kr 0,9%

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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Innehållsförteckning 

1 Taxor ............................................................................................................................................................................... 3 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Taxa Miljöbalken 2016 

Bilaga 2: Taxa Foder och animaliska biprodukter 2016 

Bilaga 3: Taxa Strålskyddslagen 2016 

Bilaga 4: Taxa Livsmedel 2016 

Bilaga 5: Taxa Receptfria läkemedel 2016 

Bilaga 6: Taxa Folkölstillsyn 2016 

Bilaga 7: Taxa Tobakslagen 2016 

Bilaga 8: Taxa Serveringstillstånd 2016 

Bilaga 9: Taxa Bygg 2016 
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1 Taxor 

Anvisning 
 

Här fyller du i befintlig taxa ex.moms för 2015, samt eventuell förändrad taxa 2016 ex.moms. 

Har du inga taxor skriv, inget att rapportera. 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR  FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
LIVSMEDEL ETC 

  

Livsmedel (nomalkontroll) 1 180 kr/tim 1 220 kr/tim 

Livsmedel (extra offentlig kontroll) 1 025 kr/tim 1 060 kr/tim 

Tobak 850 kr/tim 870 kr/tim 

Folköl 850 kr/tim 870 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 850 kr/tim 870 kr/tim 

   

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM 
MILJÖOMRÅDET ETC 

  

Kemikalier 850 kr/tim 870 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 850 kr/tim 870 kr/tim 

Hälsoskydd 850 kr/tim 870 kr/tim 

Solarier 850 kr/tim 870 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 850 kr/tim 870 kr/tim 

   

TAXOR  FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 850 kr/tim 870 kr/tim 

Anmälan 25 m2 komplementbostad 7,5 h 7,5 h 

Anmälan 25 m2 komplementbyggnad 3,5 h 3,5 h 

Anmälan 15 m2 tillbyggnad 4 h 4 h 

Anmälan inreda ny lägenhet 5 h 5 h 

Anmälan takkupor i bärandekonstruktion 1,5 h 1,5 h 

SKL´s  plan- och bygglovstaxa tillämpas.   

Prövning  för bygglov, justeringsfaktor N =1,0 mPBB*OF*HF*N1,0 mPBB*OF*N1,0 

Kart och mät, justeringsfaktor N = 1,0 mPBB*KF*N1,0 mPBB*KF*N1,0 

Planavgift  för bygglov mBBB*PF*OF*N0,3 mBBB*PF*OF*N 

Komplett ansökan via e-tjänst rabatteras med 
500 kr i sänkt avgift med anledning av att det 
administrativaarbetet med dessa ärenden tar 

mindre tid. 

  

   

PRÖVNING OCH TILLSYN  AV 
SERVERINGSTILLSTÅND 

  

Serveringstillstånd, stadigvarande till  
allmänhet eller  slutna sällskap 

16,9 % av prisbasbeloppet (bb) 16,9 %  av prisbasbeloppet (bb) 

Serveringstillstånd,  stadigvarande till slutna 
sällskap,  catering 

16,9 % av bb 16,9 %  av bb 

Serveringstillstånd,  stadigvarande 
tillverksningsställe 

16,9 % av bb 16,9 %  av bb 

Tilllstånd  för provsmakning vid arrangemang 9 % av bb 9 %  av bb 

Utvidgat  tillstånd 5,4 % av bb 5,4 %  av bb 

Utvidgat  tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 

3,6 % sv bb 3,6 %  sv bb 

Ändrade  förutsättningar i bolag. Prövning av 
nya ägare i  HB och AB 

6,8 % av bb 6,8 %  av bb 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Stadigvarande servering  i gemensamt 
serveringsutrymme(per sökande) 

5,4 % av bb 5,4 %  av bb 

Tillfälligt  serveringstillstånd till allmänhet 
(upp till 3  dagar) 

7,4 % av bb 7,4 %  av bb 

Tillfälligt  serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

1,4 % av bb 1,4 %  av bb 

Tillfälligservering i gemensamt 
serveringsutrymme( per sökanden) 

 2,0 % av bb 

Ny bolagsform samma personer  9,0 % av bb 

Avgift  för kunskapsprov 800 kr/tillfälle 800 kr/tillfälle 

Fast tillsynsavgift  renodlade matserveringar 1 000 kr 1 000 kr 

Tillsynsavgift serveringsställen,med 
öppettider till kl 02.00 

1 500 kr 1 500 kr 

Rörlig tillsynsavgift  för alkoholservering 
beroende på  omsättning 

1 000 kr - 8 000 kr 1 000 kr  - 8 000 kr 

Alkoholomsättning 0- 100 000 kr 800 kr 800 kr 

Alkoholomsättning 100 001 kr  - 250 000 kr 1 600 kr 1 600 kr 

Alkoholomsättning 250 001 kr - kr  500 000 kr 2 400 kr 2 400 kr 

Alkoholomsättning 500 001 kr - kr  
1 000 000 kr 

3 200 kr 3 200 kr 

Alkoholomsättning 1 000 001 kr - kr  
2 000 000 kr 

4 000 kr 4 000 kr 

Alkoholomsättning 2 000 001 kr - kr  
4 000 000 kr 

4 800 kr 4 800 kr 

Alkoholomsättning 4 000 001 kr - kr  
6 000 000 kr 

5 600 kr 5 600 kr 

Alkoholomsättning 6 000 001 kr - kr  
8 000 000 kr 

6 400 kr 6 400 kr 

Alkoholomsättning 8 000 001 kr - kr  
12 000 000 kr 

7 200 kr 7 200 kr 

Alkoholomsättning 12 000 001 kr - uppåt 8 000 kr 8 000 kr 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 850 kr/tim 870 kr/tim 

Påminnelse  1 försenad restaurangrapport 500 kr 500 kr 

Påminnelse  2 försenad restaurangrapport 500 kr 500 kr 

   

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Taxorna är reviderade men en smärre höjning av timavgifterna från 850-870 kr och motsvarande 
procentuellahöjning på livsmedelsområdet. I övrigt har miljöskyddstaxan reviderats så att strandskyddsdispenser 
delats på två nivåer motsvarande 4 respektive 9 timmar mot en nivå på 7 timmar. Liknande ändring är gjorda på 
anmälan om badanläggning 6 och 3 timmar och gemensamma avloppsanläggningar, 7 och 9 timmar. Totalt anses 
dessa revideringarna ha marginell effekt på totalbeloppen. Rabatten för att en komplett ansökan via e-tjänst har höjts 
från 300 kr till 500 kr med ledning av den minskade arbetsbelastningen och för att uppmuntra sökande att utnyttja 
tjänsten. Taxan för serveringstillstånd har reglerats för att det bland annat behöver finnas lägre avgiftsnivåer för 
enklare ansökningar. Huvuddelen av kart och mättaxan är överfört till samhällsutveckling. 
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