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Organisation

Kommunfullmäktige

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

37 ledamöter. I Tranemo kommunfullmäktige finns en borgerlig majoritet. Kommunfullmäktige

består av 46 % kvinnor och 54 % män.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens

angelägenheter, samt att ha uppsikt över nämndens och kommunägda bolags verksamhet.

Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen.
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Styrmodellen i Tranemo kommun

Kommunallagen

I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande plan, att kommuner är mål-

styrda organisationer och att olika nivåer inom kommunen har olika roller i styrningen

av verksamheten:

 Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksam-

heten.

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

misk hushållning:

 För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god

ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av be-

tydelse för en god ekonomisk hushållning.

Tranemo kommuns organisation

Uppgiftsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvalt-

ningsorganisationen i Tranemo kommuns nya organisation från och med 2011 kan

beskrivas enligt följande:

 kommunfullmäktige fastställer vad som skall uppnås

 kommunstyrelsen arbetar med frågor som handlar om vad skall göras

 förvaltningsorganisationen besvarar frågan hur det skall göras

Utgångspunkten för en ny politisk organisation för förnyelse och utveckling är en

uppdelning i en strategisk nivå för långsiktig planering, programarbete mm och en

verkställande nivå enligt nedanstående skiss:

Strategisk nivå

Verkställande nivå

För dialog, samråd och samordning mellan den strategiska nivån, som är kommun-

fullmäktige, och den verkställande nivån, som är kommunstyrelsen med förvaltnings-

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Politisk
samordningsgrupp
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organisationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samordningsgruppen, som inte är

ett beslutsorgan, består av presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

tillsammans med kommunchefen.

Vision, övergripande mål och strategisk plan

De överordnade dokumenten i kommunens styrmodell är visionen för kommunen, de

övergripande målen för kommunen och den strategiska planen för kommunen.

I visionen för Tranemo kommun bör det målas upp en framtidsbild av det goda sam-

hälle som vi önskar uppnå, ungefär på det sätt som görs i visionen för Tranemo kom-

mun:

För att kunna förverkliga visionen behöver den brytas ner i delmål och den behöver

konkretiseras. Strukturen för kommunens verksamhetsstyrning innebär att de övergri-

pande målen bryts ner och konkretiseras i andra underordnade processer, med visio-

nen för kommunen som utgångspunkt.

Utöver att det finns en tydlig och väl fungerande struktur på kommunens verksam-

hetsstyrning, så är det lika viktigt att de mål som formuleras är väsentliga och adekva-

ta så att de ger vägledning åt de människor i organisationen som arbetar för att målen

ska uppnås. De mål som formuleras på olika nivåer måste också vara realistiska - dels

från ett ekonomiskt perspektiv - men också naturligtvis ur andra aspekter. De konkre-

tiserade målen måste också vara utvärderingsbara och mätbara så att det är möjligt att

följa upp om man nått framgång.

En tydlig struktur för verksamhetsstyrningen i kommunen ska bidra till att de strate-

giska frågorna kommer högst upp på dagordningen. Strukturen ska innebära att det

skapas ett ökat utrymme för politiken att ägna sig åt VAD-frågor

- vad vill vi uppnå?

- vad ska göras?

Förvaltningens och verksamheternas uppgift är att ägna sig åt HUR-frågorna

- hur ska vi göra det som har beslutats?

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

En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination
med naturskön omgivning ger livskvalitet.
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VISION

ÖVERGRIPANDE MÅL
MANDAT- STRATEGISK PLAN
PERIOD

MANDAT- PLANER
PERIOD

BUDGET
ÅRLIGEN VERKSAMHETSPLANER

KOMMUNSTYRELSEN - FÖRVALTNINGEN

LAGAR OCH
FÖRORDNINGAR

POLICYS

PROGRAM OCH
RIKTLINJER

NATIONELLA
MÅL

VAD

HUR

Strategisk
nivå

Verkställande
nivå

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

Planeringshjulet är ett ledningsverktyg för förtroendevalda och verksamhetsansvariga på alla

•Löpande verksamhet

•Delårsrapporter

•April

•augusti

•Delårsrapporter

•April

•augusti

•Årsredovisning

•Ekonomi, mål, kvalitet

•KF mars

Uppföljning

Genomförande

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

•Nuläget

•Omvärldsanalys

•Dec-mars

Uppföljning Analys

PlaneringGenomförande
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Regler för anslagsbindning i Tranemo kommun

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

71.

Driftbudget

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nästkommande år. Medel anvisas per verk-

samhetsområde. För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva

omdisponeras inom den anvisade nettokostnadsramen. Kommunstyrelsen har därför rätt att,

under löpande budgetår, omdisponera medel mellan verksamhetsområden.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten innebär att medel anvisas per projekt.

Utöver anvisade medel på projektnivå finns medel avsatta i en investeringspott. För ian-

språktagande av medel ur investeringspotten finns särskilda riktlinjer.

Ombudgeteringar ska anmälas

Beslut i kommunstyrelsen rörande ombudgeteringar mellan sektionerna ska anmälas till

kommunfullmäktige.
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Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo

kommun 2012-2015

Det övergripande målet för Tranemo kommun är följande:

 Tranemo kommun har invånare som trivs och blir fler.

Utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

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

organisationen kan bidra med.

Den kommunala organisationen ska verka för följande:

 En effektiv verksamhet med hög nivå på kvalitet och service.

Kommunens befolkningsutveckling påverkas av dess attraktivitet. I konkurrens med

alla andra kommuner måste valet att bo i Tranemo kommun handla om att vi har en

kommunal service och verksamhet av högsta kvalitet och ett differentierat näringsliv

samt en fritids- och kulturverksamhet som ger människor möjlighet att utvecklas.

 Verksamhet för barn och ungdomar i nationell toppklass.

Framtiden beror på hur väl våra barns och ungdomars uppväxt och utbildning

fungerar. En viktig faktor när familjer väljer bostadsort är just skola och förskola. Om

kommunens unga ska delta i utvecklingen av samhället är det viktigt att de känner

delaktighet och stöd under sin skoltid.

 En stark centralort och ett starkt tätortsområde i Tranemo – Limmared.

För att skapa en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen – både på

landsbygden, på småorterna och i centralorten – krävs en så stark centralort att

väsentliga kommersiella och offentliga verksamheter kan vara etablerade i

kommunen.
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Tranemo – en hållbar kommun

För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetstänkande där ekonomiska, ekologiska och

sociala aspekter vägs samman på ett balanserat sätt. Ekonomisk utveckling, social välfärd

och sammanhållning ska förenas med god miljö. Varje generations behov ska tillgodoses

utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Utvecklingen av kommunen ska

genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Tranemo kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning och ett effektivt användande

av gemensamma resurser. Offentliga och privata verksamheter ska vara konkurrenskraftiga

och den ekonomiska tillväxten ska vara god. Kommunen som organisation ska verka för att

skapa förutsättningar för ett ständigt förbättrat näringslivsklimat samt stödja

utvecklingskraft och innovativa utvecklingsinsatser.

Social hållbarhet

Tranemo kommun ska bygga på demokratiska värderingar. Medborgarna ska känna ansvar

och delaktighet och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. En hållbar social

utveckling bygger på en hög sysselsättningsgrad och på väl fungerande och stabila

välfärdssystem som är öppna för alla medborgare. Medborgarna i Tranemo kommun ska ha

lika möjligheter. Detta synsätt omfattar samtliga vedertagna diskrimineringsgrunder, såsom

exempelvis kön och etnicitet.

Ekologisk hållbarhet

Tranemo kommun ska formas inom ramen för vad miljö och människors hälsa tål. Tranemo

kommun ska ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De

miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit ska visa vägen för vår strävan att åstadkomma

ett ekologiskt hållbart samhälle. De ska också vara grunden när lokala miljömål för Tranemo

kommun tas fram.
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Strategin för 2012–2015

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

 Boende

 Kommunikationer

 Lärande

 Företagsamhet

 Livskraft.

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

Boende

När det gäller boende ska Tranemo kommun:

 Planera för en stärkt centralort.

En fortsatt etablering av bostäder i området Tranemo–Limmared är nödvändig för

utbudet av service och kommunikationer samt till gagn för hela kommunens

utveckling. Omsättningen på bostadsmarknaden behöver öka. Attraktiva boenden för

äldre är en viktig förutsättning.

 Erbjuda boende för alla

En levande centralort möjliggörs av en mångfald av människor. Boendet och dess

olika upplåtelseformer kan bidra till att skapa denna mångfald. Arbetet ska ske i

samverkan mellan kommunen, Tranemobostäder och andra aktörer inom sektorn.

 Möjliggöra miljöboende

Det naturnära och miljömässiga boendet med alternativa boendeformer är i linje med

profileringen av Tranemo kommun. Fler miljöalternativ för boende och möjlighet för

ombyggnad av kommunens nuvarande bostäder ska tas fram.

 Tillhandahålla attraktiva tomter

Tillgången på attraktiva tomter i kommunen ska tillvaratas och lyftas fram i

planeringsarbetet. Här ingår de förändrade förutsättningarna som den nya

vägförbindelsen mellan Viared och Kråkered medför. Byggnationen av nya

bostadshus ska stimuleras i vid mening vad gäller upplåtelse- och boendeformer.

 Uppmuntra boendet på landsbygden

En samhällsservice av tillräcklig kvalitet är nödvändig för att främja en positiv

befolkningsutveckling i alla delar av kommunen. Tranemo kommun ska arbeta för att

stärka tillgången på kommersiell service, skapa fler alternativ med ambulerande

kommunal service och underlätta för familjer att bo i alla delar av kommunen.
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Kommunikationer

När det gäller kommunikationer ska Tranemo kommun:

 Verka för ett ökat kollektivt resande

Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Västtrafiks målbild för 2025. Kommunen ska vara

aktiv i sitt påverkansarbete gentemot Västtrafik samt stimulera ett ökat kollektivt

resande inom kommunen. Den regionala tågtrafikens betydelse ska lyftas fram,

liksom arbetet med att skapa en attraktiv stationsmiljö i Limmared. Närtrafik och

andra personstyrda resor ska utvecklas som alternativ.

 Förbättra transportnäten

En upprustning av vägnätet är nödvändig, och kommunen ska vara drivande i

samarbetet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Godstransporter på

järnväg ska uppmuntras och möjliggöras i större omfattning genom en upprustning

av kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås. I det här sammanhanget är

etableringen av en godsterminal viktig. Fler och bättre möjligheter att använda

alternativa färdmedel, i kombination med kollektivt resande, tillför flera viktiga

dimensioner vad gäller ökad trivsel och välmående hos medborgarna.

 Erbjuda infrastruktur av hög kapacitet för IT-kommunikation

Möjligheten till bredbandsuppkoppling av hög kapacitet allt mer avgörande för

verksamheters förutsättningar att nå framgång. Kommunen ska i samverkan med

Västra Götalandsregionen med flera medverka till att företag och privatpersoner i

alla delar av kommunen har tillgång till bredband av hög standard.

 Stimulera användandet av hållbara drivmedel

Genom en intern omställning av kommunens fordon mot miljömässiga drivmedel

blir kommunen en viktig medskapare och föregångare i utvecklingen. Möjligheten att

producera och tanka miljövänliga alternativ i kommunen ska tillgodoses.
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Lärande

När det gäller lärande ska Tranemo kommun:

 Ge skolan rätt förutsättningar

Tranemo står inför viktiga utmaningar när det gäller möjligheten att erbjuda en

skolgång av hög kvalitet. Vikande elevunderlag samt förändrad lagstiftning ställer

nya organisatoriska och strukturella krav. Detta område ska prioriteras.

 Verka för bättre resultat i skolan

Kommunens framtid är avhängig barns och ungdomars situation, där framgångar

inom skolan kan ses som den viktigaste faktorn. Ambitionen ska vara hög när det

gäller elevens behov, pedagogisk utveckling, kvalitet och positiva lärmiljöer. Det

entreprenöriella lärandet och kreativa skapandet ska lyftas fram.

 Öka flexibiliteten i förskolan

Förskolan ska kännetecknas av god förmåga att anpassa utbudet till strukturen för

arbetslivet i kommunen, till exempel vad gäller arbetstiderna bland berörda

föräldrar.

 Samverka för livslångt lärande

God samverkan med omgivande högskolor och universitet, bland annat via

lärcentrum, skapar tillgång till högre utbildning för kommunens invånare. Det

behövs även en ökad profilering av gymnasieskolan inom ramen för samarbetet i

Sjuhärad. Kommunens företag samt förenings- och kulturliv är viktiga partners i

detta arbete.
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Företagsamhet

När det gäller företagsamhet ska Tranemo kommun:

 Stimulera och uppmuntra entreprenörskap

Entreprenörskapet, såväl det ideella som det kommersiella, är skaparkraften för

samhällsutvecklingen, och detta ska tas tillvara genom lyhördhet och pålitlig

beslutshantering i kommunens verksamheter. Goda förutsättningar i form av lokaler

och IT-infrastruktur är avgörande för företagsetableringar och utveckling. Arbetet

ska ske i aktiv samverkan med aktörer inom Kommunalförbundet Sjuhärad, för bästa

råd och stöd till nya verksamheter.

 Verka för differentiering

Nya affärsområden som utvecklar kommunens näringsliv ska uppmuntras utifrån

olika affärsidéer och drivkrafter, för företagsklimat med mångfald.

 Samverka för attraktiva och hållbara förutsättningar

Företagsamheten i kommunen ges goda möjligheter genom bra planering för

attraktiva och byggklara tomter. Kommunen ska vara drivande i samverkan med

näringslivet kring energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Kommunen

ska föregå med gott exempel genom hållbar upphandling.

 Öka nyföretagandet

Tranemo kommun präglas i dag av ett livskraftigt näringsliv men antalet nystartade

företag behöver bli fler. Via gymnasiet ska speciella satsningar göras för att utveckla

och stödja företagsamhet av olika karaktär bland grupper som är mindre

representerade. Detta ska också arbetas för i kommunens näringslivsstöd.

 Utveckla besöksnäringen

Besöksnäringen är ett område med stor potential. Kommunen ska ta tillvara och

utveckla kulturarven samt utveckla samverkan med omkringliggande kommuner.

Samverkan mellan olika enskilda företag inom besöksnäringen ska uppmuntras, för

en få till stånd en starkare marknadsföring av kommunen.
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Livskraft

När det gäller livskraft ska Tranemo kommun:

 Verka för en god hälsa

En god hälsa ska vara ett genomgående begrepp i kommunens verksamheter vad

gäller såväl det interna som det externa perspektivet på verksamheten. Medborgarna

ska ges förutsättningar att bejaka ett positivt livsmönster utifrån miljö, hälsa och

konsumtion.

 Göra kommunen tillgänglig

Tranemo kommun ska präglas av god tillgänglighet utifrån ett brett synsätt som

omfattar språklig, fysisk, psykisk och kulturellt överbryggande anpassning.

 Utveckla former för delaktighet

Medborgarnas åsikter och kunskaper är en tillgång för kommunen och dessa ska

aktivt tas tillvara i kommunens olika politiska beslutsprocesser. Formerna för

ungdomars möjlighet till deltagande ska uppmärksammas särskilt.

 Bredda föreningslivet

Det breda utbudet av fritidsaktiviteter ska göra kommunen mer attraktiv och utbudet

ska präglas av ett inkluderande synsätt där möjligheten till deltagande är oberoende

av förutsättningar och bakgrund. Ett varierat kultur- och föreningsliv vitaliserar

demokratin.

 Verka för ett berikande kulturliv

Genom att samverka med Västra Götalandsregionen och grannkommunerna ska

möjligheten att ta del av och utöva kultur på hemmaplan öka. Det moderna

biblioteket ska kännetecknas av kreativa mötesplatser för alla samt av möten mellan

unga och äldre. Ett nav ska utvecklas som sammanlänkar innovatören/kreatören med

de resurser och kompetenser som krävs för att omvandla en idé till verklighet.
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Ekonomiska förutsättningar 2014-2016

Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden

har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet

återigen visar tillväxt. Förhoppningarna om framtiden har stärkts överlag.

Höga investeringsnivåer beräknas innebära att kostnaderna för avskrivningar och räntor

ökar under 2014 och 2015. Investeringsnivån 2016 är på en nivå som möjliggör viss

amortering av låneskulden. Räntenivåerna förväntas ligga på dagens nivåer under 2014

för att därefter börja stiga något.

Skatteunderlagets utveckling

Prognosen avseende skatteintäkterna 2014-2016 är baserad på Sveriges Kommuner och

Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från augusti.

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

Källa: SKL cirkulär 13:53

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

SKL, aug 2013 4,2 3,3 3,2 4,5 5,3

SKL, okt 2013 4,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7

Reg, sep 2013 4,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5

ESV, sep 2013 4,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6

Kostnads- och LSS-utjämning

SKL har gjort preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för

2014.

Utfallet i kostnadsutjämningen förbättras - framförallt på grund av förändringar i

utjämningssystemet

Den senaste beräkningen av kostnadsutjämningen innebär att Tranemo kommun

preliminärt får ett förbättrat utfall med cirka 5,3 mkr i kostnadsutjämningen jämfört med

2013. Detta inkluderar de förändringar av utjämningssystemet som regeringen har

föreslagit inför 2014.

Utfallet i LSS-utjämningen förbättras något

Den senaste beräkningen av LSS-utjämningen innebär preliminärt ökade intäkter med

0,5 mkr jämfört med 2013. Antalet inrapporterade insatser i oktober 2012 ligger till grund

för LSS-utjämningen 2014.

Befolkningsutveckling

Enligt uppgifter från SCB har kommunens invånarantal ökat med tolv invånare under

årets första åtta månader. Vid utgången av augusti uppgick kommunens invånarantal

därmed till 11 585 invånare.

I beräkningen avseende skatteintäkter och utjämning 2014 har antagits att invånarantalet

per den 1 november 2013 kommer att uppgå till 11 560 invånare. För de kommande åren

har kalkylerats med att invånarantalet minskar med 30 invånare per år.
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Lönekostnader och konsumentpriser

SKL presenterade sin senaste prognos för arbetskraftskostnader och övrig förbrukning i

oktober.

Prisindex för kommunal verksamhet, procentuell ökning

Källa: SKL cirkulär 13:53

2013 2014 2015 2016 2017

Arbetskraftskostnader 2,5 2,7 2,9 3,4 3,8

Övrig förbrukning 1,6 1,8 2,2 2,6 2,8

Medelåldern hos anställda i Tranemo kommun är högre än i genomsnittskommunen,

vilket innebär att antalet pensionsavgångar beräknas öka de kommande åren.

Rekrytering under senare tid av bland annat ”första linjens chefer” har inneburit ökade

lönenivåer jämfört med tidigare. Under kommande år, med prognoser om förbättrad

konjunktur, finns anledning att anta att rekryteringen av vissa grupper kan komma att

försvåras ytterligare, med ökade lönenivåer som tänkbar konsekvens.

Sammanfattningsvis finns anledning att ha en viss ekonomisk marginal för att

lönekostnaderna i Tranemo kommun kan komma att öka i snabbare takt än i omvärlden.

Inför budget 2014 har verksamheterna kompenserats för ökade lönekostnader -

budgeterade löner 2013 har räknats upp med 2,7 procent.

Ökningstakten när det gäller ”övrig förbrukning” innebär en årlig ökningstakt kring två

procent (2014 är de ekonomiska ramarna uppräknade med 1,8 procent).

Avskrivningar och kapitalkostnader

Som underlag för det totala ekonomiska utrymmet ligger en beräkning av preliminära

kapitalkostnader och avskrivningskostnader för 2013 baserat på befintliga

anläggningstillgångar och beslutade investeringsplaner. De kapitalkostnader som

belastar verksamheterna motsvaras av en intäkt på finansförvaltningen.

Eftersom det har varit stora avvikelser de senaste åren mellan planerade och faktiska

investeringar har budgeterade kapitalkostnader i vissa fall avvikit kraftigt från det

faktiska utfallet. För att undvika detta införs en ny rutin för hantering av

kapitalkostnader från och med 2014:
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Rutin för hantering av kapitalkostnader

• Verksamheternas budgetramar för 2014 innehåller i nuläget kapitalkostnader

som bygger på prognos 2013

• Januari

Nästa beräkning av kapitalkostnader avseende 2014 kommer att göras när nya

anläggningsregistret är klart (innan årsskiftet) – denna beräkning kommer att

utgöra underlag för första justeringen av verksamheternas ramar 2014.

• Maj

ny kapitalkostnadsberäkning som beaktar investeringsutfall jan-april – denna

beräkning kommer att utgöra underlag för andra justeringen av verksamheternas

ramar 2014.

• September

ny kapitalkostnadsberäkning som innehåller investeringsutfall jan-aug samt

prognos sep-dec – denna beräkning kommer att utgöra underlag för tredje

justeringen av verksamheternas ramar 2014, samt att denna beräkning kommer

att ligga till grund för budget 2015.

• Maj-2015

ny avstämning o s v

• Beslut om justering av verksamheternas ramar avseende förändrade

kapitalkostnader tas av kommunchef.

Finansiella intäkter och kostnader

Bedömningen avseende finansiella intäkter och kostnader är baserad på en förväntat hög

investeringstakt 2014 och 2015. I den ekonomiska planen avsätts cirka 87 mkr i budget

2014 (inklusive förväntade ombudgeteringar från 2013) och 62 mkr i budget 2015. 2016

ligger investeringsbudgeten på 19 mkr. Mot bakgrund av prognosen för investeringarna

under 2013 kommer det bli aktuellt att ombudgetera i storleksordningen 38 mkr av 2013

års investeringsutrymme till 2014. Investeringsplanerna innebär att cirka 70 mkr behöver

lånefinansieras under perioden 2014-2016.

Den ekonomiska planeringen bedöms innebära följande effekt på låneskulden:

2013 2014 2015 2016

Genomsnittlig låneskuld, mkr 230 000 260 000 290 000 276 000

Utlåning (TUAB), mkr 58 000 58 000 58 000 58 000

Netto 172 000 202 000 232 000 218 000

Beslut om omsättning av lån och nyupplåning

Mot bakgrund av befintliga investeringsplaner och de beslut som fattas i samband med

den politiska behandlingen av budgeten för 2014 behövs ett beslut från

kommunfullmäktige om de ramar inom vilka kommunstyrelsen får rätt att nyupplåna

och omsätta befintliga lån. Med utgångspunkt från den ekonomiska planeringen bör

kommunfullmäktige besluta

 att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens

skulder, med totalt 60 000 tkr.

 att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 55 000 tkr.
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Förändringar i den demografiska strukturen

Ett system för resursfördelning mellan verksamheter där förändringar i den

demografiska strukturen beaktas tillämpades första gången i budget 2011.

Poängen med systemet för resursfördelning är att de verksamheter där volymerna ökar

får ekonomisk kompensation, medan de verksamheter där det demografiska underlaget

för verksamheten minskar får minskade ekonomiska resurser. Förändringar i

befolkningens ålderssammansättning får därmed tydligt genomslag i den ekonomiska

resursfördelningen.

För 2014 innebär den demografiska utvecklingen att de ekonomiska resurserna till

omsorgen utökas med 774 tkr, medan de ekonomiska resurserna till förskola, grundskola

och gymnasium minskas med 1 783 tkr. Allt jämfört med budget 2013.

Den demografiska utvecklingen de kommande åren, enligt SCB:s befolkningsprognos

(juni 2013) för Tranemo kommun, beräknas ett ökat antal barn i förskoleåldrarna, medan

antalet grundskoleelever och antalet gymnasieelever beräknas minska något.

Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos

2006 2012 2015 2020 2030

1-6 år 707 718 749 769 762

7-15 år 1 429 1 195 1 155 1 176 1225

16-18 år 536 460 446 397 429

85- år 385 404 409 406 546

Planeringsdirektiv

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj om följande

planeringsdirektiv avseende budget 2014-2016:

Ekonomiskt resultat

Kommunen ska etappvis höja de ekonomiska marginalerna i syfte att nå ett positivt

ekonomiskt resultat som motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatteintäkter och

kommunal utjämning under 2015 (1,9 % för 2014).

 1,9 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2014 motsvarar cirka

10,7 mkr i ekonomiskt resultat.

 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2015 motsvarar cirka

11,4 mkr i ekonomiskt resultat.

 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2016 motsvarar cirka

11,7 mkr i ekonomiskt resultat.

Investeringar

Utgångspunkten för investeringsnivåerna 2014-2016 är tidigare beslut om

investeringsplaner 2013 och 2014. Anslagen för dessa år uppgår till 124,8 mkr (reviderad

budget 2013) respektive 71,7 mkr (ekonomisk plan 2014).

För 2015 och 2016 ska utgångspunkten vara en årlig investeringsram på 45 mkr.
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Nettokostnad Standardkostnad Avvikelse Avvikelse Avvikelse

kr/inv kr/inv kr/inv mkr %

Förskola och skolbarnomsorg 4 781 5 006 -225 -2,6 -4,5%

Grundskola 11 636 9 822 1 814 21,1 18,5%

Gymnasieskola 5 100 4 522 578 6,7 12,8%

Äldreomsorg 11 525 11 902 -377 -4,4 -3,2%

Individ- och familjeomsorg 2 757 2 130 627 7,3 29,4%

LSS 4 363 4 465 -102 -1,2 -2,3%

Summa 40 162 37 847 2 315 26,9 6,1%

Verksamheter inom
lärandesektionen - summa 21 517 19 350 2 167 25,2 11,2%

Verksamheter inom

omsorgssektionen - summa 18 645 18 497 148 1,7 0,8%

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs

vilken ungefärlig inverkan några av dessa har.

Förändrade personalkostnader med 1% +/-4,4 mkr

Tio heltidstjänster +/-4,4 mkr

Höjda marknadsräntor med 1% -1,7 mkr

Förändrad utdebitering med 1 kr +/-20,9 mkr

Nettokostnader jämfört med standardkostnader 2012 – obligatoriska verksamheter

I tabellen nedan redovisas Tranemo kommuns nettokostnader 2012 för de stora

obligatoriska verksamheterna. De redovisade nettokostnaderna jämförs med de

standardkostnader för Tranemo kommun som motiveras av vår egen struktur enligt det

kommunala utjämningssystemet. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror

på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstrukturen,

invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera.

Av tabellen framgår att våra redovisade nettokostnader för de aktuella verksamheterna

översteg standardkostnaderna med cirka 27 mkr under 2012. Orsaken är i huvudsak höga

kostnader för grundskolan i Tranemo kommun.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Tidigare beslut om justeringar av de ekonomiska ramarna

De ekonomiska ramar för 2013 som beslutades av kommunfullmäktige i november 2012 inkluderade

också preliminära ramar för 2014 och 2015. Ett antal av de åtgärder som finns med i 2013 års budget

påverkar även de ekonomiska ramarna för verksamheten 2014 och framåt, exempel på detta är

gemensam bygg- och miljöavdelning, lägre konsultkostnader mm.

I samband med beslut om planeringsdirektiven i kommunstyrelsen i maj 2013 justerades ramarna

med anledning av demografiska förändringar.

Prognoser/bedömningar

De ekonomiska ramarna justeras inför 2014 mot bakgrund av förväntade kostnadsökningar, bland

annat för löner, med 12 795 tkr.

Det har prognostiserats med ett stort budgetunderskott för verksamheterna under 2013. De

prognostiserade underskott som inte är av engångskaraktär tillskjuts i ramen för 2014.

Justeringar av allmänna bidrag till kommuner

Förändringarna av de generella statsbidragen till kommunerna påverkar verksamhetens ekonomiska

ramar med motsvarande belopp.

----------------------------------------------------------------

STRATEGISEKTIONEN

Anpassning utredartjänst

Indragning av utredartjänst i samband med pensionsavgång från halvårsskiftet 2014.

Tjänsten är på 50 %.

Budgetramen för Strategisektionen sänks med 150 tkr under 2014 och ytterligare 150 tkr under 2015.

Helårseffekten blir således 300 tkr.

Bidrag till fiberföreningar

Medel anslås avseende bidrag till fiberföreningar med 250 tkr under 2014.

Under 2015 reduceras budgeten med 100 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27 att anta regler för bidrag till fiberföreningar. Bidraget

uppmuntrar till genomförandet av fiberutbyggnad på landsbygden genom att kommunen ger bidrag

till fiber och fiberdragning.
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Ökat anslag försköningspengar 2014

Avser en utökning av anslaget till försköning av tätortsmiljöer med 100 tkr under 2014. Denna

utökning tas bort under 2015.

----------------------------------------------------------------

SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN

Ny tjänst som samhällsutvecklare tillsätts ej

I den ekonomiska planen har det tidigare funnits medel avsatta från och med 2014 för en ny tjänst som

samhällsutvecklare. Förvaltningen ser att det finns utrymme i funktionschefsrollen för

medborgarservice att kunna utföra stora delar av de tilltänkta uppgifterna i sin nuvarande tjänst.

Ökning av feriejobb och sommarentreprenörer 2014

Under 2014 utökas resurserna för feriejobb och sommarentreprenörer med 200 tkr. Konceptet

Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella

egenskaper genom att låta dem driva ett företag som sommarjobb.

Kostnad O-ringen, etapp i Länghem

O-ringen arrangeras 2015 i Boråsregionen. Etapp 2 är planerad att genomföras i Givarp, Länghem.

Enligt förslag till avtal svarar Tranemo kommun för etappvärdskap, infrastruktur, arenahyra och

profilprodukter till en sammanlagd kostnad av 250 tkr.

Tillfälligt anslag 2015.

Anpassning av arbetsmarknadsfunktionen

Kommunens arbetsmarknadsfunktion startades under 2012. Budgeten 2013 för verksamheten uppgår

till 6,4 mkr, efter tillskott i ramen 2013 med ca 3,5 mkr. 2013 års medel är inte utnyttjade fullt ut.

Bland annat mot bakgrund av att kommunens arbetslöshet är förhållandevis låg i ett nationellt

perspektiv så sänks budgeten för arbetsmarknadsfunktionen med 1 mkr från och med 2014.
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Läsplattor till KF, beredningar och revision

Införandet av läsplattor i hanteringen av sammanträdeshandlingar ersätter kopiering och utskick av

papperskopior. För detta ändamål avsätts 250 tkr under 2014.

Under 2015 minskas anslaget med 25 tkr vilket avser engångskostnader som belastar år 2014.

Anslag för e-tjänster

Avser medel för införande av e-tjänster på kommunens hemsida. 50 tkr anslås under 2014 och

ytterligare 50 tkr anslås 2015. Detta innebär att anslaget är totalt 100 tkr/år, räknat från 2015.

Minskning av medel till KS oförutsett

Anslaget för oförutsett utökades med 3 mkr från och med budget 2013 för att ha ökade ekonomiska

marginaler på grund av osäkerhet om framförallt kostnadsutvecklingen inom individ- och

familjeomsorgsverksamheten. Anslaget minskas nu med 1,8 mkr och uppgår följaktligen till 1,2 mkr

från och med budget 2014.

----------------------------------------------------------------

LÄRANDESEKTIONEN

Höjning av statsbidrag för maxtaxa

I samband med förändring av kostnadsutjämningssystemet mellan kommuner, som gäller från 2014

påverkas även statsbidraget för maxtaxa. För Tranemos del beräknas detta innebära en ökad intäkt i

lärandesektionens budget med 275 tkr. Den ekonomiska ramen sänks med motsvarande belopp.

IKT-satsning i skolan med mål ett till ett i grundskolan

En genomgripande satsning på att utveckla infrastrukturen och att öka datortätheten i skolan.

Målsättningen ett till ett innebär att varje elev har en egen dator som eleven disponerar som sin egen

under skol- och fritid. Lärandesektionens bedömning är att det för årskurs 7-9 krävs en dator per elev

medan årskurs 4-6 behöver 1-2, d v s en dator på två elever och årskurs F-3 behöver läsplattor i nivån

1-2. IKT-satsningen är en långsiktig plan och med anslaget på 900 tkr kan denna satsning påbörjas

under 2014.

Anslag för karriärtjänster

Regeringen har beslutat att lämna statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster för

särskilt yrkesskickliga lärare. Tranemo har fått statsbidrag för 6 tjänster för 2014. I varje tjänst skapas

utrymme på 20% för att den s k försteläraren ska kunna utveckla undervisningen på skolan och i

kommunen. Ökad lönekostnad för 6 tjänster förstelärare täcks av statsbidraget. Utrymmet på 20%

måste täckas av vikarier. Denna kostnad är inte täckt i statsbidraget. Lärandesektionen bedömer

behovet till 600 tkr per år. Anslaget täcker 200 tkr och resterande 400 tkr ska lärandesektionen täcka i

befintlig budgetram.
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Arbetskläder till personal i förskolor och fritidshem

Budgetanslag på 200 tkr för att möjliggöra bidrag till arbetskläder för personal inom kommunens

förskolor och fritidshem.

Ökat anslag föreningsstöd

Det ökade anslaget ska möjliggöra en uppräkning av framförallt driftsbidraget till föreningar.

Anslaget utökas med 300 tkr, vilket innebär en 10-procentig höjning jämfört med den totala budget för

föreningsstöd som finns idag.

----------------------------------------------------------------

Försäljning fastighet Lövkulla

I fastigheten Lövstagatan 15 finns i nuläget ingen kommunal verksamhet, och för att kunna hyra ut

vakanta lokaler till extern hyresgäst krävs ombyggnad/renovering. Om fastigheten säljs beräknas en

driftbesparing på 70 tkr/år kunna göras.

Tranemobostäder övertar Ängslyckan och Solbacken

Ängslyckan och Tranemobostäder är trygghetsboende, vilket likställs med ordinärt boende.

Fastigheterna bör därför övertas av Tranemobostäder till ett beräknat marknadsvärde i enlighet med

den strategiska plan för fastighetsverksamheten som kommunfullmäktige beslutade om under 2007.

En överföring av fastigheterna till Tranemobostäder beräknas innebära att nettokostnaderna för

driften av fastigheterna sänks med 100 tkr per år.

Anpassning av antal fastighetsskötare

Under förutsättning att ovanstående fastigheter säljs senast vid ingången av 2014 kan

fastighetsskötarorganisationen anpassas efter det minskade fastighetsbeståndet. Den ekonomiska

effekten (2014: 385 tkr) har räknats från och med andra kvartalet 2014, hänsyn har tagits till att

intäkterna för verksamhetsstöd minskar.

Effekten på helårsbasis beräknas uppgå till 575 tkr.

Utökad ram kost Regnbågens förskola

Då Regnbågens förskola i Uddebo övergick i kommunal regi tog kostenheten över befintlig personal

samt livsmedelsinköp. Kostnaden på helårsbasis beräknas till 275 tkr. I budgetramen finns 185 tkr

varför behovet av tillskott i ram är 90 tkr.

Utökad ram tillkommande lokalvård

I budget för lokalvård 2013 avsattes totalt 270 tkr för tillkommande städuppdrag. Under året har dessa

medel helt förbrukats för befintliga städytor, storstädning och för tillkommande städytor såsom
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förskola i Limmared, Regnbågens förskola i Uddebo samt Resursskolans nya lokaler. Beräknad

kostnad på helårsbasis är 520 tkr, i budget 2014 finns 375 tkr varför behovet av tillskott i ram är 145

tkr.

----------------------------------------------------------------

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd

Ny lagstiftning innebär att den som haft försörjningsstöd och sen fått arbete, kan ha fortsatt rätt till

visst bistånd under max två år. Beräknad utökad kostnad med 254 tkr som kompenseras av utökade

statsbidrag.

Avveckling av LSS-pool

Då man håller på att införa bemanningspool/timepool finns det inte längre behov av LSS-poolen.

Ökad grundbemanning ska täcka frånvaron genom flyttid/önskad sysselsättningsgrad. Lägre kostnad

med 100 tkr.

Utökning nattpatrull

Sedan 1 maj 2013 har en förstärkning av nattpatrullen skett med anledning av ett ökat vård- och

omsorgsbehov under natt. En orsak är att ett flertal personer med stort omsorgsbehov bor kvar i

trygghetsboendet i Länghem och därmed krävs extra stöd där nattetid. Generellt kan man också se en

ökning av larm med anledning av ett ökat kvarboende i ordinärt boende. Tillkommande ökad kostnad

från och med budget 2014 med 180 tkr.

Överflyttning av medel från Arbetsmarknadsfunktionen till IFO

Avser överflyttning av 300 tkr från Arbetsmarknadsfunktionen till IFO för delfinansiering av en tjänst

som socialsekreterare. Denna tjänst är avsedd för att intensivt arbeta med ett avgränsat antal

långvariga och kostsamma ärenden som påverkar försörjningsstödets kostnadsutveckling.

----------------------------------------------------------------

Lägre elpriser

Låga elpriser under 2013 beräknas innebära en tillfällig kostnadsbesparing med 200 tkr.

Höjd borgensavgift för bolagen

Höjning av borgensavgiften för Tranemobostäder och Tranemo Utvecklings AB till marknadsmässig

nivå från och med 2014. Kommunens intäkter ökar med 395 tkr per år.
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UPPDRAG

I samband med beslut om budget 2014 erhåller förvaltningen ett antal uppdrag.

Utvärdering vuxenutbildning

Utvärdering av de förändringar som genomförts de senaste åren.

Utredning om behov av arbetskläder för andra yrkesgrupper

Under senare år har det fattats beslut om arbetskläder till personal inom omsorgen och i årets budget

avsätts medel för arbetskläder till personal i förskolor och fritidshem. Uppdras till förvaltningen att

belysa om det finns det ytterligare yrkesgrupper som har behov av arbetskläder.

Konsekvenser av gemensam styrelse och VD för kommunens bolag

Uppdrag till förvaltningen att belysa för- och nackdelar med en gemensam styrelse och VD för

kommunens bolag – AB Tranemobostäder och Tranemo Utvecklings AB.

Utredning angående antal fasta beredningar

Uppdrag till förvaltningen att belysa för- och nackdelar med att minska antalet fasta beredningar

under kommunfullmäktige från tre till två.

Riktlinjer för förskottering av bidrag från landsbygdsprogram (bredband)

Uppdrag till förvaltningen att utarbeta förslag på riktlinjer för eventuell förskottering av bidrag från

landsbygdsprogram.

Utredning om öppettider på fritidsgårdar

Uppdrag till förvaltningen att utreda och redovisa hur kommunen på ett flexibelt sätt skall kunna

möta våra ungdomars varierande behov och efterfrågan av innehåll och öppettider på fritidsgårdarna.

Utredningen skall särskilt belysa behovet av detta under lov.

Aktiviteter för att bekämpa rasism

Uppdrag till förvaltningen att planera och genomföra en värdegrundskampanj under 2014 med

aktiviteter i syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism.
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Finansiella mål 2014-2016

För ekonomin ska, enligt kommunallagen, anges de finansiella mål som är av betydelse för en

god ekonomisk hushållning. Utgångspunkterna för de finansiella målen för Tranemo kommun

är att ekonomin ska ge handlingsfrihet och att ekonomin inte ska belasta kommande generatio-

ner.

I det ekonomiska resultat som utvärderas inkluderas samtliga intäkter och kostnader, vilket

bland annat innebär att samtliga pensionskostnader, det vill säga även förändringen av den så

kallade ansvarsförbindelsen, beaktas i det ekonomiska resultatet.

De finansiella målen för Tranemo kommun har fastställts av kommunfullmäktige och är följakt-

ligen fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning.

Ekonomin ska ge handlingsfrihet

Tranemo kommun har en förhållandevis god finansiell ställning jämfört med genomsnitts-

kommunen. En god finansiell ställning är viktigt eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Det

är därför naturligt att ha som utgångspunkt att sträva efter att minst behålla den nuvarande

finansiella ställningen.

Kommunens skatteintäkter ökar långsammare vid konjunkturnedgångar. Detsamma gäller om

invånarantalet i kommunen minskar. Det är de ekonomiska förutsättningarna som sätter grän-

serna för verksamheten.

Om reduceringar och omställningar i verksamheten måste genomföras hastigt får detta negati-

va effekter för kommuninvånarna. Snabba neddragningar kan även innebära negativa effekter

för organisationen som helhet och för den enskilda medarbetaren. Det är därför av stor vikt att

det i kommunens ekonomiska planering finns marginaler som ger möjlighet att klara anpass-

ningar av verksamheten utan att det krävs drastiska åtgärder.

Ekonomin ska inte belasta kommande generationer

En annan utgångspunkt för de finansiella målen är att varje generation finansierar den egna

konsumtionen. Kostnaderna för dagens verksamhet ska inte belasta kommande generationer.

För att nästa generation kommuninvånare ska ha samma förutsättningar som den nuvarande

generationen krävs bland annat att det sker reinvesteringar i de anläggningstillgångar (till ex-

empel skolor, äldreboende etc.) som används till verksamheten.

Det ekonomiska resultatet ska vara positivt så att framtida behov av investeringar i fastigheter

och utrustning säkras genom att resultatet kan bära avskrivningar baserade på återanskaff-

ningsvärde istället för anskaffningsvärde.
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FINANSIELLA MÅL FÖR PLANPERIODEN 2014-2016

Kommunen ska etappvis höja de ekonomiska marginalerna i syfte att nå ett positivt eko-

nomiskt resultat som motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommu-

nal utjämning under 2015 (1,9 % för 2014).

1,9 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2014 motsvarar cirka 10,7 mkr i

ekonomiskt resultat.

Kommunens soliditet ska behållas på dagens nivå.

Över tid bör alla investeringar självfinansieras, det vill säga självfinansieringsgraden bör
vara 100 procent. Om det är aktuellt med utbyggnad inom någon verksamhet, till exem-
pel fjärrvärme, ska det dock vara möjligt att tillfälligt ha en lägre självfinansieringsgrad.
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RESULTATMÅL FÖR VERKSAMHETEN 2014-2016

Resultatmål

Det pågår arbete med att utveckla kommunens verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete.

I budgetdokumentet ska det anges prioriterade mål för verksamheten för den kommande

planperioden – mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning.

Det har under 2012 utarbetats förslag avseende resultatmål. Dessa resultatmål är

konkretiseringar av övergripande mål och strategisk plan. Förslaget har initierats av, och

under hand förankrats i, kommunstyrelsen. De resultatmål som har utarbetats har

fastställts att gälla från och med budget 2013 och ska ligga till grund för verksamhetens

planering och uppföljning 2013-2016

- Medborgarnas trivsel ska öka

- Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen

- Medborgarna ska ha lika möjligheter

- Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara
tillgänglig för alla kommuninvånare (kultur).

- Ökad tillgänglighet till fritidsanläggningar som erbjuder stimulerande och varierade aktiviteter (för
främst barn och ungdomar)

- Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola/skola

- Trygg, värdig och tillgänglig äldreomsorg efter behov

- Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv (med egen försörjning)

- Möjlighet att leva som andra

- Näringsriktig, god och varierad kost

- Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, fjärrvärme, gata och park fungerar på ett
tillfredsställande sätt

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

- Öka information och tillgänglighet till besöksnäringen

- Bra serviceutbud inom en rimlig tidsaspekt oberoende av bostadsort

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

- Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka skall öka. Hon/han
skall känna att hon/han blir lyssnad på.

- God hälsa på lika villkor för hela befolkningen

- Verksamheten ska ständigt sträva mot att barn och unga skall erbjudas en läromiljö som är i
pedagogisk framkant avseende såväl personal, lokaler och modern teknik.

- Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat

- Utbud som möjliggör fritids- och arbetsresor.

- Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara 1,8 % av skatteintäkter och kommunal utjämning.

- Kommunens soliditet ska behållas på dagens nivå.

- Över tid bör alla investeringar självfinansieras.

- Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt.

Av dessa resultatmål prioriteras ett begränsat antal utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv.
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Prioriterade resultatmål 2014

”Invånaren som kommer i kontakt med kommunen skall uppleva att han/hon får ett gott

bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning”( KF/KS Resultatmål)

Resultatet av detta mål kommer att mätas med nedanstående fyra KKIK-mått

Mått 1:”Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar?” (Resultat 2012:88 %)

Målvärde År

100% 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Undersökning genomförs av externt företag

Mått 2:”Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en
enkel fråga?” (resultat 2012:46 %)

Målvärde År
60% 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Telefonundersökning genomförs av externt
företag

Mått 3: ”Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de via telefon
ställt en enkel fråga till kommunen?” (Resultat 2012: 88%)

Målvärde År
100% 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Enkätundersökning genomförs av externt
företag

Mått 14: ”Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?”
(Resultat 2012: 67 % av maxpoäng)

Målvärde År
80% 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Resultat från SKL:S webbinformationsundersökning
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”Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Han/hon
skall känna att han/hon blir lyssnad på” (KF/Ks Resultatmål)

Resultatet av detta mål kommer att mätas med nedanstående KKIK-mått

Mått 16:”Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens
verksamhet?” (Resultat 2012: Ingen mätning utförd)

Målvärde År
45 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Resultat från SCB:s medborgarundersökning del Nöjd-Inflytande-
Index

”Verksamhet i nationell toppklass i förskola och skola” /KF/KS Resultatmål)

Resultatet av detta mål kommer att mätas med nedanstående två KKiK-mått

Mått 19: ”Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet”
(resultat 2012:76,6%)

Målvärde År
98% 2018

Så här ska vi se om målet är nått: Genom statistikuppgifter från Skolverket

Mått 20: ”Elevers syn på skola och undervisning i årskurs 8”
(Resultat 2012: 73 %)

Målvärde År

90% 2016

Så här ska vi se om målet är nått: Enkätundersökning till alla elever i årskurs 8 inom områdena:
trygghet, lust att lära inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling och höga
förväntningar.

”Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv (med egen försörjning)” (KF/KS
Resultatmål)

Resultatet av detta mål kommer att mätas med nedanstående KKiK-mått

Mått 31: ”Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning”.
(Resultat 2012: 50 %)

Målvärde År
78% 2014

Så här ska vi se om målet är nått: Egen undersökning enligt SKL:s anvisningar i Kolada (resultaten
hämtas ur en registerkörning där man sammanställt en lista på alla i målgruppen för vilka personens
samtliga utredningar/insatser avslutats under första halvåret 2012 med uppföljning av vilka som
återaktualiserats inom ett år).
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DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (mkr)

Budget Budget Budget

Verksamhetsområde 2014 2015 2016

Service- och näringslivssektionen

Service- och näringslivssektionen -53,6 -55,2 -56,9

Summa -53,6 -55,2 -56,9

Tekniska sektionen
Övergripande verksamhet -5,5 -5,4 -5,4

Lokalförsörjning -32,0 -32,5 -33,1

Kostenhet -19,2 -19,7 -20,2

Gata/skog/park/fordon -16,1 -16,4 -16,9
Affärsverksamheter -0,4 -0,4 -0,4

Summa -73,2 -74,4 -76,0

Lärandesektionen
Övergripande verksamhet -28,7 -29,6 -30,4

Grundskola, förskola, särskola -143,5 -147,1 -151,9

Gymnasium -55,4 -55,6 -55,2

Kultur och fritid -15,7 -16,1 -16,6

Summa -243,3 -248,4 -254,1

Omsorgssektionen

Övergripande verksamhet -9,1 -9,3 -9,6
Vård och omsorg, inkl beställd
hemtjänst -117,4 -120,5 -124,3

Funktionsnedsättning och socialt stöd -56,9 -58,4 -60,2

Myndighetsfunktion -31,2 -32,0 -33,0

Summa -214,6 -220,2 -227,1

Strategisektionen

Strategisektionen -6,9 -6,7 -6,9

Summa -6,9 -6,7 -6,9

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen 597,6 602,1 615,7

Summa 597,6 602,1 615,7

SUMMA 6,0 -2,8 -5,2

33



Investeringsbudget 2014-2016 (tkr)
Prognos
ej förbr.

medel

Återstår
till slut-
projekt

2013* 2014 2015 2016

Service- o näringslivssektionen

9700 Inventarier 100 100 100

97xx Digitalisering miljö- o byggarkiv 1 700 0 0

97xx Integrering av e-tjänster 100

Lärandesektionen

91xx Inventarier 2 325 1 520 1 170

KS 9212 Ombyggnad Dalstorps skola 6 000 6 000 30 000 0

KS 9227 Förskola o fritidsv-het Ambjörnarp 2 500 0 0

KS 9228 Förskola o fritdsv-het Sjötofta 3 000 0 0

Omsorgssektionen

KS 9211 Ombyggnad Gudarpsgården etapp II 11 000 7 000 15 000 5 000

94xx Inventarier 1 000 1 000 1 000

94xx Införande av planeringsverktyg TES 200 0 0

KS 92xx Omb Gudarpsgårdens kök 4 000 0 0

92xx Parkeringsplatser Resurscentrum 300

Tekniksektionen

AU 9307 GC-vägar, Trafiksäkerhet 250 250 250

AU 9320 Medfinansiering GC-vägar 3 200 1 000 0 0

9300 Inköp och utbyte av arbetsmaskiner 85 85 85 Årligt

9334 Servicebilar 400 500 500 500 Årligt

AU 9230 Ombyggnad tandläkarmottagningen 1 500 3 000 0 0

9379 Åtgärder vid garantibesiktningar 100 0 100 100

92xx Belysning vid förskolor 210 0 0

Teknik/taxefinansierat

9321 Dagvattensaneringar 1 900 0 900 900 Årligt

AU 9314 Förnyelse VA-ledningsnät, gator 2 400 0 3 000 3 000

AU 9356 Överföringsledningar 2 250 1 000 2 000 0

KS 9357 Pumpstationer o VA-verk 4 400 7 000 0 0

93xx Vattentorn Länghem 0 1 200 0

92xx Efteranslutningar fjärrvärme 300 300 300 Årligt

93xx Lastmaskin 1 200

Investeringspott

Investeringspott, taxefinansierad 2 000 2 000 2 000

Investeringspott, skattefinansierad 5 000 5 000 5 000

9380 Markförsäljning -200 -200 -200

9390 Gatubyggnadsavgifter -100 -100 -100

9391 Anslutningsavgifter -300 -300 -300

Prognos ombudgetering från 2013:

9214 Länghems skola kök 2 050

9217 Ombyggnad Solbacken 100

9355 Ombyggnad slamhantering T-mo 2 300

9379 Åtgärder garantibesiktning 100

TOTALSUMMA INVESTERINGAR 37 700 49 070 62 455 18 805

varav
skattefinansierad verksamhet
taxefinansierad verksamhet

24 450
13 250

38 170
10 900

53 655
8 800

13 205
5 600

* Prognos avseende de investeringsmedel 2013 som beräknas överföras till 2014 års investeringsbudget.
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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 service- o näringslivssektionens behov.

97xx Digitalisering miljö- o byggarkiv

Digitalisering av miljö- och byggs arkiv.

97xx Integrering av e-tjänster till ärendehanteringssystem

Genom att tillhandahålla e-tjänster skapas bättre tillgänglighet och förenklas för privatpersoner och företag

i kontakter med kommunen. E-tjänster leder också till förenklade rutiner, säkrare handläggning och

snabbare beslut.

Lärandesektionen

91xx Inventarier

Löpande förnyelse av inventarier för lärandesektionens behov. För Område Dalstorp samt

Ambjörnarp/Sjötofta har endast det mest akuta tagits med i budget i avvaktan på detaljplanering av

ombyggnationer.

9212 Ombyggnation Dalstorps skola

Ombyggnad av Dalstorps skola.

9227 Förskola och fritidsverksamhet Ambjörnarp

Ombyggnad av Ambjörnarps skola till lokaler för förskola och fritidsverksamhet. Alternativa lösningar

diskuteras.

9228 Förskola och fritidsverksamhet Sjötofta

Ombyggnad av Sjötofta skola för att inrymma förskola och fritidsverksamhet i skolbyggnaden. Alternativa

lösningar diskuteras.

Omsorgssektionen

9211 Ombyggnad Gudarpsgården etapp II

Avser ombyggnation av Gudarpsgården i Tranemo enligt lokalförsörjningsutredning. Projektering

beräknas utföras under hösten 2013 med beräknad byggstart under våren 2014.

92xx Ombyggnad Gudarpsgårdens kök
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Avser upprustning av Gudarpsgårdens kök samt ombyggnad för att förbättra logistiken. Då matsalen tas

bort i ombyggnaden av Gudarpsgården behövs åtgärder göras med serveringsdelen.

92xx Parkeringsplatser Resurscentrum

Anläggande av ca 20 parkeringsplatser vid Resurscentrum.

94xx Inventarier

Löpande förnyelse av inventarier för omsorgssektionens behov.

94xx Införande av TES

Inköp av planeringsverktyget TES i hemtjänst.

Tekniksektionen

9307 GC-vägar, trafiksäkerhet

Åtgärder med kommunala GC-vägar, hållplatser och trafiksäkerhet.

9320 Medfinansiering GC-vägar

Trafikverket i samarbete med Tranemo kommun planerar för tre nya gc-vägar; utmed Limmaredsvägen i

Tranemo, mellan Björkängsgatan samt Fridhemsgatan i Grimsås samt mellan Rosenlund och Limmared.

Gällande gc-väg Rosenlund-Limmared är det i nuläget osäkert vilka åtgärder, samt kostnaden för dessa,

som ska utföras vid järnvägsövergången för att få en säker trafikmiljö för cyklister och gångtrafik.

9300 Inköp/utbyte av arbetsmaskiner

Förnyelse och komplettering av arbetsmaskiner för egenregiverksamheten.

9230 Ombyggnad tandläkarmottagningen

Primärvården har framfört önskemål om att tandläkarmottagningen i Tranemo behöver byggas om och

renoveras.

92xx Åtgärder vid garantibesiktningar

Avser finansiering av kompletterande åtgärder som utförs efter slutredovisning i samband med

garantibesiktning.

92xx Belysning vid förskolor
Uppsättning av belysning på lekgårdar vid förskolor, enligt beslut i kommunfullmäktige §11/2013.

Taxe-/avgiftsfinansierat

9321 Dagvattensaneringar

Omkoppling och komplettering av dagvattenledningar som idag är anslutna till VA-nätet, för att minska

problemen med översvämningar i samband med kraftig nederbörd och bräddning inom VA-nätet.

9314 Förnyelse va-ledningsnät

Reinvestering på VA-nätet där gamla och uttjänta mer än 50 år gamla ledningar byts ut och gator förnyas.

Behovet är stort och det krävs åtgärder för ca 3 000 tkr per år i minst 10 år.

9356 Överföringsledningar

Avser åtgärder med överföringsledningar, pumpstationer och va-verk enligt fastlagd plan. Här inryms

också åtgärder mot sabotage och minskad sårbarhet på VA-anläggningar enlig ny lagstiftning. Under 2014

färdigställs överföringsledning mellan Gölingstorp och Nittorp. Två pumpstationer på ledningen byggs

under 2015.

9357 Pumpstationer och VA-verk

Nybyggnation av Dalstorps reningsverk, ombyggnad påbörjades under 2013 och färdigställs under början

av 2014. Därefter ska det gamla reningsverket i Dalstorp rivas och befintliga vassdammar tömmas.
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93xx Vattentorn Länghem

Vattentornet i Länghem är i mycket dåligt skick och en helrenovering krävs.

9241 Efteranslutningar fjärrvärme

Förtätning inom områden där utbyggnaden är klar.

93xx Inköp av lastmaskin

Byte av kommunens lastmaskin.

Investeringspott

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

Investeringspott, taxefinansierad

Exploateringsområden

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

Investeringspott, skattefinansierad

Bredband

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

Myndighetsåtgärder

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

Enkelt avhjälpbara hinder

Avser åtgärder för enkelt avhjälpbara hinder utifrån gällande regelverk.

Strukturförändringar

Avser lokalförändringar i samband med strukturförändringar.

Omlastningsterminal Limmared

Avser byggnation av omlastningscentral/godsterminal mellan järnväg och landsvägstrafik med placering i

Limmared

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

Cykelstråksutredning

Utförande av åtgärder enligt cykelstråksutredning.

Sörgården Sjötofta

Då förskolan i Sjötofta flyttar från Sörgården till skolbyggnaden kommer Sörgården att stå tom. Sörgården

har gemensamt värmesystem med skolan, om fastigheten ska säljas måste nytt värmesystem installeras.

Alternativt rivning av fastigheten.

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
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kommun ha ett fungerande intranät så måste det göras investeringar i ny teknik.

Utegym

Anläggande av utegym.

Lokaler för bibliotek (9237)

Diskussioner om olika alternativ för bibliotekets placering och utformning pågår.

Energibesparande åtgärder

Avser konvertering av uppvärmningssystem från el och olja till värmepump eller biobränsle för

kommunens byggnader. Dessutom bör alla mekaniska ventilationssystem förses med värmeväxlare.

Åtgärder på Rönnhagens dagis samt idrottshallar i Grimsås samt Dalstorp står på tur.

Markförvärv (9381)

Förvärv av mark för att tillförsäkra en markreserv i tillräcklig omfattning.

Belysningsanläggningar (9322)

Avser utbyte av armaturer, trästolpar och kablar.

Iordningställande medborgarplatsen, samhallområdet (9361)

Avser åtgärder för att iordningställa nuvarande medborgarplatsen samt området längs järnvägsleden efter

att ny detaljplan fastställts. Gäller även området längs sjön i den del det inte utförs i samband med

byggnationer.

Nya lokaler för verksamheter i Samhall

Avser utgifter som kan uppstå vid flytt av verksamheter från Samhallsbyggnaden vid en eventuell rivning.

Nya lokaler för Byggstenen

Avser utgifter för eventuell flytt av Byggstenen till kommunal fastighet där ombyggnation kan krävas.

Röda huset

Det så kallade Röda huset är den äldsta skolbyggnaden i centralorten. Huset är av stort värde att bevara

inför framtiden.
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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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RESULTATBUDGET 2013-2016 (mkr)

Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016

Verksamhetens netto-
kostnader -510,9 -528,9 -550,6 -567,4

Avskrivningar -33,4 -34,9 -36,4 -37,9

Verksamhetens

nettokostnader -544,3 -563,8 -587,0 -605,3

Skatteintäkter och
generella statsbidrag 564,7 575,1 591,5 611,0

Finansiella intäkter 2,0 2,3 2,3 2,3

Finansiella kostnader -32,0 -7,7 -9,6 -13,2

Årets resultat 9,6 6,0 -2,8 -5,2

FINANSIERINGSBUDGET 2014-2016(mkr)

Budget Plan Plan
Drift 2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnader -528,9 -550,6 -567,4

Skatter, kommunal utjämning 575,1 591,5 611,0

Finansiella intäkter 2,3 2,3 2,3

Finansiella kostnader -7,7 -9,6 -13,2

Justering rörelsekapital 2,7 -2,1 0,1

Driftsnetto 43,6 31,5 32,8

Investeringar -86,8 -62,5 -18,8

Finansiering 53,0 32,0 -15,0

Upplåning

Förändring av likvida medel 9,8 1,0 -1,0
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BALANSBUDGET 2014-2016 (mkr)

Plan Plan Plan
Tillgångar 141231 151231 161231

Materiella anläggningstillgångar 716,9 742,9 723,8

Finansiella anläggningstillgångar 72,9 72,9 72,9

Summa anläggningstillgångar 789,8 815,8 796,7

Förråd 3,4 3,4 3,4

Fordringar 50,0 50,0 50,0

Kassa och bank 29,9 30,9 29,8

Summa omsättningstillgångar 83,3 84,3 83,2

Summa tillgångar 873,1 900,1 879,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 143,7 140,9 135,7

därav årets resultat 6,0 -2,8 -5,2

Avsättningar för pensioner 326,4 324,1 324,2

Summa avsättningar 326,4 324,1 324,2

Långfristiga skulder 283,0 315,0 300,0

Kortfristiga skulder 120,0 120,0 120,0

Summa skulder 403,0 435,0 420,0

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 873,1 900,1 879,9

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 137,8 137,8 137,8

Övriga ansvarsförbindelser 6,7 6,7 6,7

Summa 144,5 144,5 144,5

41



EKONOMISKA RAMAR 2013-2016 (tkr)

Ekonomisk ram 2013 -567 648

Lägre löneökningstakt 1 280
Assistent omsorgen 100
Städverksamheten -617

Prognoser/bedömningar
Kompensation nettokostnadsökningar -12 795
Prognos 2013 exklusive engångseffekter -12 870

Tidigare beslutat KF nov 2012/maj 2013
Förändrad LASS, boendekostnad 1 ärende per år -600
Gemensam bygg- och miljöavdelning 250
Lägre konsultkostnader 600
Lägre elpriser endast 2013 -700
Barnomsorg på obekväm arbetstid -200
Nationella prov komvux -12
Ökad undervisningstid i matematik -301
Demografiska förändringar omsorgssektionen -774
Demografiska förändringar lärandesektionen 1 783
Övriga justeringar 31

Justeringar statsbidrag budgetproposition 2013
Ungdomar utanför gymnasieskolan -12
Införande aktivitetskrav Komvux -12
Medborgarskapsceremonier -12
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd -254
Höjning av statsbidrag för maxtaxa 275

Kommunstyrelsens förslag
Beräknade lägre elpriser 2014 200
Anpassning utredartjänst - helårseffekt 300 tkr 150
Försäljning Lövkulla 70
Tranemobostäder övertar Ängslyckan och Solbacken 100
Anpassning fastighetsskötarorganisationen 385
Anpassning av arbetsmarknadsfunktionen 1 000
Minskning av KS oförutsett 1 800
Avveckling av LSS-pool 100
Utökning nattpatrull -180
Bidrag till fiberföreningar -250
Kostverksamheten - Regnbågens förskola -90
Lokalvård - tillkommande ytor -145
IKT-satsning i skolan med mål ett till ett i grundskolan -900
Läsplattor till KF, beredningar och revision -250
Arbetskläder till personal i förskoleverksamheten -200
Ökat anslag föreningsstöd -300
Ökat anslag försköningspengar 2014 -100
Ökning av feriejobb och sommarentreprenörer -200
Anslag för karriärtjänster (400 tkr finansieras inom ram) -200
Anslag för E-tjänster, helår=100 tkr -50

Kommunfullmäktiges beslut - ekonomiska ramar 2014 -591 548
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EKONOMISKA RAMAR 2013-2016 (tkr)

Kommunfullmäktiges beslut - ekonomiska ramar 2014 -591 548

Prognoser/bedömningar
Nettokostnadsökning -14 670

Tidigare beslutat KF nov 2012/maj 2013
Yrkesprogram + SA + EK + NA + TE 1 095

Justeringar statsbidrag
Nya gymnasiesärskolan -12
Nationella minoritetsspråk -12
Införande aktivitetskrav Komvux -23

Kommunstyrelsens förslag
Lägre elpriser endast 2014 -200
Anpassning utredartjänst - helår 300 tkr 150
Anpassning fastighetsskötarorganisationen -
helår 575 tkr 190
Minskad utökning av bidrag till fiberföreningar 150
Läsplattor till KF, engångskostnad 25
Ökat anslag försköningspengar gäller 2014 100
Ökning av feriejobb o sommarentreprenörer 2014 200
Anslag för E-tjänster -50
O-ringen etapp i Länghem -250

Kommunfullmäktiges beslut - ekonomiska ramar 2015 -604 855

Prognoser/bedömningar
Nettokostnadsökning -18 095

Tidigare beslutat KF nov 2012/maj 2013
Yrkesprogram + SA + EK + NA + TE 1 533

Justeringar statsbidrag
Utökad undervisningstid i matematik -289
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 12
Krav på effektiviseringar nya gymnasieskolan 578

Kommunstyrelsens förslag
O-ringen etapp i Länghem 2015 250

Kommunfullmäktiges beslut - ekonomiska ramar 2016 -620 866
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STRATEGISEKTIONEN

Verksamhetsbeskrivning

Strategisektionen ska inrikta sitt arbete på kommunens

långsiktiga utveckling. Sektionen har därvid ett eget ansvar

för bl a följande utvecklingsfrågor: fysisk planering,

miljöstrategiska frågor, kollektivtrafik, turism,

landsbygdsutveckling, folkhälsa, EU program och

strategiska infrastrukturfrågor.

Sektionens arbete ska liksom vad gäller för hela

förvaltningens arbete bedrivas ur ett medborgarperspektiv

och i nära kontakt med de som berörs.

Kommunstyrelsen har 2012 tagit beslut om regler för ett

kommunalt bidrag för fiberutbyggnad. Medel har, förutom

för 2012, inte anslagits för ändamålet. Flera fiberföreningar

har nu bildats i kommunen och det kan därför under 2014

bli aktuellt med utbetalning av bidrag. Något större

utrymme för sådana kostnader finns inte i

strategisektionens budgetförslag.

Omvärldsanalys

Den kraftiga urbaniseringen som sker i Sverige påverkar

även Tranemo med en successiv minskning av

befolkningen. Kan vi vända denna trend för Tranemo? Det

är en stor uppgift för sektionen och förvaltningen att arbeta

med denna utmaning.

Inom samtliga de delområden strategiska sektionen 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.

Ekonomi (mkr)

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 1,1 1,1 1,1

Kostnader -8,0 -7,8 -8,0

Nettokostnader -6,9 -6,7 -6,9

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 6,5 6,0 6,0

Besök
turistinformation 6 500 6 700 7 000

Webbesök
turism 27 000 28 000 30 000

Verksamhetsförändringar

Den av fullmäktige antagna strategiska planen utgör ett

viktigt vägledningsdokument för sektionens arbete.

Sektionen är starkt inblandad i det arbete som görs i

kommunen för utveckling av cykelanvändandet.

En gemensam turiststrategi håller på att utarbetas för

Tranemo och Svenljunga. I Sjuhärad har 3 mkr per år

under tre år avsatts för att utveckla turismen. Tranemo tar

en aktiv del i detta arbete. Det pågår en utveckling av

turistverksamheten i kommunen. Glasets Hus finns som

ytterligare attraktion. Samverkan mellan

turistentreprenörer håller på att förbättras. Busspaket och

cykelturism utvecklas m m.

Dialogen med byalagen utvecklas alltmer och

försköningsmedlen ger möjlighet till värdefulla åtgärder i

samhällena.

Västra Götalandsregionen har fr o m 2012 övertagit

ansvaret för Västtrafik och även för kollektivtrafiken i länet

genom att vara kollektivtrafikmyndighet.

Regionfullmäktige har antagit ett regionalt

trafikförsörjningsprogram i vilket den strategiska

inriktningen av kollektivtrafiken i Regionen beskrivs.

Programmet är också vägledande för de årliga

beställningarna av kollektivtrafik och för hur Västtrafik ska

utveckla trafiken. Regionfullmäktige har även antagit

Målbild Tåg 2035 för utveckling av tågtrafiken.

Kommunens roll är att i dialog med Regionen och

Västtrafik påverka utvecklingen av kollektivtrafiken för

kommunens invånare inte minst utifrån de av

Regionfullmäktige antagna programmen. Avtal har träffats

med Regionen om snabbus mellan Värnamo och Tranemo

som ska ersätta nuvarande linje 700.

Kommunen har yttrat sig över förslagen till såväl nationell-

som regional transportinfrastrukturplan. Arbetsplanerna

för ombyggnad av såväl väg 1589 Ljungsarp - Grimsås som

väg 1726 Gölingstorp - Dalstorp har blivit godkända varför

arbetena kan komma igång efter upphandling.

Tillsammans med West Sweden har under våren

genomförts en s k WEPA process genom vilken tio olika

inriktningsområden tagits fram. För att utveckla vår

verksamhet inom dessa områden ska vi med hjälp av West

Sweden hitta lämpliga EU program för specifika projekt.

En ansökan inom folkhälsoområdet har hittills blivit

godkänd.

Ett nytt avtal med Regionen om det lokala folkhälsoarbetet

gäller fr om 2013. Knutet härtill upprättas varje år en

verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i kommunen.

Även om arbetet med ett flertal detaljplaner kunnat

slutföras och kommer att slutföras under 2013 och 2014

finns ett stort behov av framtagning av detaljplaner även

kommande år. Vinbruksplanen har under året antagits av

fullmäktige. Utvecklings- och bevarandeplan för Torpa –

Hofsnäs har varit utställd för samråd och kommer att

ställas ut för granskning under hösten.

Kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål som

grund för kommunens strategiska miljöarbete.

Ambitionen i budgeten har anpassats till de ramar som

angivits. Detta innebär en viss minskning av antalet

tjänster.
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SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN

Verksamhetsbeskrivning

Service- och näringslivssektionens arbete ska bedrivas ur

ett medborgarperspektiv. Det är väsentligt att rutiner och

arbetsformer anpassas efter de behov som nutidens

medborgare har. Medborgarnas kontakter med kommunen

ska underlättas och förenklas.

Sektionen består av Personalfunktionen,

Ekonomifunktionen, Funktionen för medborgarservice och

processtöd samt Arbetsmarknadsfunktionen.

Arbetsmarknadsfunktionen är kontakten till BREC, Borås

Etableringscenter, en nystartad verksamhet som startade

1 januari 2013 och som har hand om mottagandet av

flyktingarna till Tranemo kommun. Funktionerna svarar

även i hög grad för intern service inom sina respektive

verksamhetsområden. Personalfunktionen är gemensam

med Svenljunga kommun.

Under Funktionen för medborgarservice och processtöd

fanns även miljö- och byggverksamheten som från den 1

september drivs i en gemensam nämnd med Ulricehamn.

De är också värdkommun för verksamheten. Sektionen

ansvarar även för näringslivsfrågorna i kommunen.

Omvärldsanalys

Viktiga utgångspunkter för kommunens nya organisation

är helhetssyn och samverkan med en effektivare

förvaltning som följd. Dessa perspektiv är grundläggande

för de kommunövergripande funktionerna med ansvar för

att tillhandahålla internt stöd till verksamhetssektionerna.

Kommunens styr- och ledningssystem ska säkerställa god

kvalitet, genomförande av de politiska uppdragen och

bidra till hög grad av måluppfyllelse.

Tranemo kommun strävar efter att betraktas som en

attraktiv arbetsgivare. Det blir allt viktigare att arbeta för

samverkan med närliggande kommuner för att stärka

kompetensen och minska sårbarheten.

En 24-timmarsmyndighet är ett sätt att möta medborgarnas

ökade krav på service och det handlar bland annat om att

förändra metoder och system och skapa tillgänglighet till

information och tjänster på ett enkelt sätt.

Ungdomsarbetslösheten har ökat i Tranemo under 2013

och det finns inga tecken som tyder på att den kommer att

minska under 2014. Ungdomar som inte studerar eller på

annat sätt är aktiva riskerar att hamna i ett utanförskap

som kan vara mycket svårt att bryta.

Konkurrensen om etableringsmöjligheter för näringslivet

är hög från angränsande kommuner och Tranemo

kommun måste visa upp sin attraktivitet i både boende,

service- och etableringsmöjligheter. Det råder brist på

högskoleutbildad arbetskraft inom industrin i hela riket.

Ekonomi (mkr)

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 9,0 9,2 9,4

Kostnader -62,6 -64,4 -66,3

Nettokostnader 53,6 55,2 56,9

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 59 59 59

Nystartsjobb 12 12 12

Offentl. skyddat
arbete 9 9 9

Verksamhetsförändringar

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en

samverkansnämnd avseende miljö- och bygg tillsammans

med Ulricehamns kommun. Ulricehamn är värdkommun

och nämnden inrättades från och med 1 september 2013.

Syftet är att genom en gemensam nämnd och gemensam

organisation minska sårbarheten i båda kommunerna och

utveckla en effektiv verksamhet där båda kommunernas

tillsynsbehov kan tillgodoses. Detta medför en jämnare och

tydligare service gentemot både kommunernas invånare

och företagare. Syftet är också att minska svårigheterna

med att rekrytera kompetent personal. Det finns flera

utmaningar med samverkan såsom att uppfattas som

tillgänglig för medborgare och företag samt att hitta

gemensamma mål och arbetsätt för verksamheten.

För att uppfylla det samverkansavtal som slutits med

Ulricehamns kommun samt tillgodose dagens och

framtidens behov av digitala lösningar genomförs en

investering i digitalisering av miljö- och byggs arkiv.

En övergång till en helt papperslös hantering av

kommunpolitikens sammanträden har påbörjats genom

införandet av läsplattor till Kommunstyrelsen och dess

allmänna utskott. Under 2014 kommer införandet av

läsplattor att ske i resterande instanser.

Under 2013 har diarieföring ytterligare centraliserats till

medborgarservice- och processtödsfunktionen. Målsättning

med förändringen är att får en rättsäker ärendehantering

som ökar insynen och tillgängligheten för allmänheten.

Synergieffekter skapas på sikt i form av effektivare

administration med möjlighet till tydligare uppföljning.

För sektionen ökar arbetsbelastningen och det ställs högre

kompetenskrav på den centrala registraturen.

Sektionen har påverkats av inrättandet av ny

personalnämnd med anledning av sina uppdrag som

stödfunktioner.

Medborgarservice- och processtödsfunktionen har under

året påbörjat övergången till en digital ärendehantering.

Övergången har medfört att funktionen fått avsätta

resurser för att ta fram nya rutiner och för att praktiskt

kunna genomföra övergången. Arbetet kommer att fortgå
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under 2014 och positiva effekter förväntas uppnås på både

kort och lång sikt.

För att möta företagares och medborgares krav på en 24-

timmarsmyndighet kommer satsningar att genomföras.

Förbättringar på hemsidan och e-tjänster ser sektionen som

prioriterade för att kunna tillgodose allmänhetens

efterfrågan. På sikt förväntas att effekter kan uppnås i

administrationen.

En företagslots har etablerats för att öka servicen gentemot

kommunens näringsidkare. Företagslotsen är en i raden av

åtgärd som sektionen genomfört för att förbättra

företagsklimatet i kommunen.

Överförmyndare i samverkan (ÖIS) har påtalat att den

utredningen som lämnats till Justitiedepartementet (SOU

2013:27) kan komma att påverka förutsättningarna för

överförmyndarverksamheten och således även de

ekonomiska villkoren under 2014. Anledningen är bland

annat att utredningen föreslår att ansvar överflyttas från

tingsrätten till Överförmyndarverksamheten.

Sedan april 2013 finns den gemensamma

personalfunktionen samlad i kommunhuset i Tranemo.

Under hösten 2013 kommer Personalfunktionen att göra en

utredning för att fastställa fördelar/nackdelar/kostnader

med en gemensam eller två databaser.

Inom ekonomifunktionen är en tjänst som ekonom vakant

under årets första månader på grund av föräldraledighet.

Byggstenen har under året utvecklat sin verksamhet och

har nu möjlighet att ha inslag av ”grön rehab” i sin

verksamhet detta tack vare att Byggstenen har fått tillgång

till Ljungsnäs vid sjön där deltagarna återuppbygger den

gamla trädgården som en gång har funnits där.

Arbetsmarknadsfunktionen har genom Byggstenen inlett

ett samarbete med Tranängskolans högstadium

(textilslöjden), eleverna får ta del av hur man kan återvinna

textilier och även hur man kan skapa nya möbler av

gammalt material. Begreppet ”återvunnen design” har

skapats på Byggstenen och har blivit ett uppskattat inslag i

verksamheten. Av gamla, ibland trasiga möbler, skapas

något helt nytt och funktionellt, så populärt att Byggstenen

har fått förfrågningar utifrån.

Tranemo kommunservice gör i dag mer och mer jobb åt

Tranemo kommun internt, allt från att utföra

vaktmästartjänster till att sköta personaltvätt inom

omsorgen. Men även de externa servicejobben ökar;

trädgårdsskötsel, snöskottning, målningsarbete, möbelflytt,

reparationer, fönstertvätt, cykeluthyrning. För att kunna

sköta alla uppdrag har servicelaget fått utökade lokaler, de

finns numera även i gamla Samhallokalen där alla

cykelreparationer sker. För att kunna möta alla

förfrågningar om service så har servicelaget delats upp i en

”utegrupp” och en ”innegrupp”, utegruppen är stationerad

i Limmared och innegruppen i Tranemo.

Från 1 januari 2013 köper Tranemo kommun tjänsten som

flyktingsamordnare av BREC, Borås etableringscenter, som

handlägger vår flyktingsamordning. Handläggaren har

sitt kontor i gamla samhallokalen och finns i kommunen en

dag i veckan.

Samordningsförbundet har aviserat att det med största

säkerhet inte blir någon förändring vad gäller bidrag till

Byggstenen under 2014. Däremot kommer

Samordningsförbundet att göra en genomlysning av alla

sina verksamheter under 2014 inför 2015 års verksamhet

och därmed titta på bidragsdelen.
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TEKNISKA SEKTIONEN

Verksamhetsbeskrivning

I tekniska sektionens verksamhet ingår följande områden:

- Lokalförsörjning inkl lokalvård

- Kostenhet

- Infrastruktur (gata, skog, park, fordon)

- Affärsverksamheter (vatten o avlopp, renhållning,

fjärrvärme och fiber)

- Gemensam verksamhet (administration,

energirådgivning, bostadsanpassning, färdtjänst)

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 104 709 106 690 109 355

Kostnader -177 924 -181 074 -185 310

Nettokostnader -73 215 -74 384 -75 955

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 115 115 115
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LOKALFÖRSÖRJNING

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens huvudsyfte är att tillhandahålla lokaler för

all kommunal verksamhet. Det kan ske antingen genom att

bygga och förvalta egna lokaler, eller genom inhyrning av

lokaler från andra fastighetsägare.

Verksamheten ska ansvara för lokalvård i kommunens

fastigheter, vilken i nuläget utförs på entreprenad.

I lokalförsörjningen ingår förvaltning av följande typer av

fastigheter:

Bostads- och affärshus

Förvaltningsfastigheter

Sim- och idrottshallar

Skolfastigheter

Barnomsorgsfastigheter

Omsorgsfastigheter

Industrifastigheter

Omvärldsanalys

Energibesparande åtgärder måste utföras om kommunen

ska nå fastställda mål om minskad energiförbrukning.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 17 029 17 385 17 820

Kostnader -48 995 -49 900 -50 900

Nettokostnader -31 966 -32 515 -33 080

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 27 27 27

Verksamhetsförändringar

Då verksamheterna förändras kan behovet av fastigheter

samtidigt ändras. För de byggnader där kommunal

användning inte längre är aktuell bör en försäljning

övervägas.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter för att nå

uppställda mål ang energibesparing. I samband med

ombyggnad av Dalstorpsskolan och Gudarpsgården

kommer ventilationsåtgärder att utföras.

Under 2013 byggs nytt värmesystem på Solbackens

trygghetsboende i Länghem, värmepumpen flyttas då

därifrån till Rönnhagens förskola i Grimsås. Befintlig

värmepump på Rönnhagen klarar inte av att täcka hela

behovet då fastigheten har byggts ut sedan den togs i bruk.

På ett flertal fastigheter kommer man att byta styrenheter

vilket ger en stor besparing av en liten insats.

Lokalvården vilken utförs av V-Städ sedan november 2012

har blivit något dyrare än budgeterat. Till 2014 förstärks

budgeten med 0,1 mkr för att täcka kostnader för

nytillkomna städytor såsom nya förskolor i Limmared och

Uddebo, samt storstädning av skolor och förskolor en gång

per år.
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KOST

Verksamhetsbeskrivning

Kostenhetens uppdrag är att tillhandahålla god och

näringsriktig mat till verksamheterna inom skola,

barnomsorg och äldreomsorg inom Tranemo kommun.

Omvärldsanalys

Lagstiftningen som gäller från juli 2011 säger att skolmaten

ska vara kostnadsfri och näringsriktig. De svenska

näringsrekommendationerna bör vara utgångspunkt för att

bedöma näringsriktigheten. För att kunna säkerställa

kvaliteten bör matsedlarna näringsberäknas.

Strukturförändringar inom omsorgen påverkar

kostenheten med bl a lägre intäkter för måltider inom

äldreomsorgsboende.

För närvarande är ca 15 % av kostenhetens

livsmedelsinköp ekologiska.

Fler och fler kostenheter använder system för att följa upp

och styra livsmedelsavtal samt kunna effektivisera

framtida upphandlingar. Införande av ett sådant system

medför vissa kostnader, men genererar en besparing i

förlängningen. Man förenklar arbetet i och med att endast

upphandlade varor beställs, även statistik och ansökning

om mjölkstöd är funktioner som finns i programmet. Det

blir också lättare att ställa krav på leverantörer om bättre

pris vid större volymer.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 9 303 9 500 9 740

Kostnader -28 516 -29 200 -29 900

Nettokostnader -19 213 -19 700 -20 160

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 41 41 41

Verksamhetsförändringar

Kostenheten påverkas av de strukturella förändringar som

föreligger inom omsorgs- samt lärandesektionen.

Minskade intäkter förväntas och redan nu syns ett osäkert

portionsunderlag. Ombyggnad av Gudarpsgården

kommer att ske under 2014 och i snitt 14 lägenheter

beräknas stå tomma, därmed förväntas intäkterna att

minska med ca 500 tkr i förhållande till full beläggning. På

Solbackens trygghetsboende är det oklart hur restaurangen

ska drivas i framtiden, intäktsbortfall förekommer även

här.

En kostutredning kommer att presenteras under hösten

2013 och däri kommer bl a behovet av en pooltjänst att

lyftas fram. Idag finns en årsarbetare som pooltjänst men

då sjukskrivningarna ökat ser man behovet av ytterligare

en tjänst. Till en början kan man utforma en 50 % pooltjänst

ur en redan befintlig tjänst.

Kostutredningen kommer även att behandla

organisationsstrukturen. Tills dess att organisationen är

beslutad har två tillfälliga tjänster som

verksamhetsansvariga tillsatts. Dessa finansieras av att

vissa vakanser inte tillsätts fullt ut samt att de tre

arbetsledare som utfört chefsuppgifter återgår helt i

produktion.

Fr o m 1 augusti blev Regnbågens förskola i Uddebo åter

kommunal vilket medfört att kostenheten behövde anställa

befintlig kökspersonal. Kostnaderna för personal och

livsmedel beräknas uppgå till 275 tkr.

Huvudleverantören för livsmedel kommer fr o m hösten

2013 att höja priset på 235 artiklar med 3 % i snitt.

Dessutom höjs råvarupriset årligen utöver dessa

prisjusteringar av utvalda artiklar. Höjningen av

livsmedelsbudgeten bör följa de prisökningar som

föreligger.
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INFRASTRUKTUR

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för följande områden:

- drift och underhåll av kommunala gator och vägar samt

gatubelysning

- skötsel av kommunens skogar

- skötsel och drift av kommunens parker, grönytor,

naturområden samt allmänna lekplatser och badplatser

- tillhandahållande av poolbilar för kommunens anställda

samt samordna och utföra transport av gods inom den

kommunala verksamheten.

Omvärldsanalys

Verksamheten ska hållas uppdaterad gentemot nya lagar

och bestämmelser.

Inom vissa verksamheter finns svårigheter att rekrytera ny

personal de kommande åren.

Trafikverkets prioriteringar gällande satsningar på

infrastruktur i området påverkar kommunens

investeringar. Inriktningsbeslut kan påverka kommunens

möjligheter att få medfinansieringsbidrag vid projekt.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 8 225 8 400 8 575

Kostnader -24 353 -24 840 -25 460

Nettokostnader -16 128 -16 440 -16 885

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 7 7 7

Verksamhetsförändringar

Priset för toppbeläggningar har under de senaste åren ökat

kraftigt, då budgeten inte ökats i samma omfattning

innebär detta att den yta som kan toppbeläggas varje år har

minskat.

En inventering av beläggningar inom gata och väg har

påbörjats, inventeringen ska underlätta prioriteringen av

åtgärder för att förebygga dyra akutinsatser. Detta innebär

en kvalitetssäkring av gatuunderhållet och en förbättrad

möjlighet att följa upp utförda åtgärder och kostnader.

Under 2014 ska arbetet med tre projekt gällande gång- och

cykelvägar ihop med Trafikverket startas. Dessa projekt

avser gång- och cykelväg utmed Limmaredsvägen i

Tranemo, mellan Rosenlund och Limmared samt mellan

Björkängsgatan och Fridhemsgatan i Grimsås. Den totala

kostnaden beräknas till ca 8-10 mkr, varav Tranemo

kommun står för hälften.

Under de senaste åren har det inkommit ett flertal

medborgarförslag och skrivelser om utökad belysning, bl a

på gång- och cykelvägar. Tekniska sektionen och

strategisektionen har fått i uppdrag att ta fram en

belysningsstrategi för kommunen, denna beräknas

färdigställas under 2014. I avvaktan på strategin görs inga

större förändringar eller utökningar av belysningen.

Skogsuttaget har under ett antal år varit relativt högt,

under 2014 finns behov av en något lägre avverkningstakt.
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VATTEN OCH AVLOPP

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten ska leverera dricksvatten, avleda spill-

och dagvatten samt rena spillvatten på ett kvalitets- och

miljömässigt sätt. På verksamheten åligger även skydd av

råvattentäkter samt hantering av slam.

Omvärldsanalys

Fr o m 2014 ska uppgifter om bräddat vatten från

reningsverken i Tranemo, Dalstorp, Länghem och Grimsås

redovisas till miljöenheten. Åtgärder i reningsverken krävs

under 2013 för att installera flödesmätning på dessa ställen.

Fr o m 2015 finns förslag på att det måste finnas

kväverening på alla reningsverk över 2 000 pe. Om

förslaget antas kommer det för Tranemo kommuns del

innebära att man måste bygga ut Tranemo reningsverk för

kväverening, alternativt köpa utsläppsrätter från någon

annan kommun.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 24 975 25 700 26 470

Kostnader -25 394 -26 119 -26 889

Nettokostnader -419 -419 -419

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 10 10 10

Verksamhetsförändringar

Till 2014 föreslås VA-taxan höjas samt anslutningsavgiften

höjas med 2 %.

I början av 2014 ska det nya avloppsreningsverket i

Dalstorp tas i drift. Efter detta ska det gamla verket rivas

samt befintliga vassbäddar grävas ur och massorna tas om

hand.

En 5-årsplan för underhåll av avloppsledningsnätet ska tas

fram under 2013 och skickas till länsstyrelsen. Behovet av

underhåll av vatten- och avloppsnätet är stort och en

betydande insats behöver göras under de kommande åren.

VA-verksamheten har fått i uppdrag att ta fram underlag

till förändrad VA-taxa med målsättning att införa den nya

taxan 2015.

Dalstorps vattentorn är i behov av renovering då den

läcker, vilket planeras utföras under 2014. Vattentornet i

Länghem har varit i behov av renovering under flera år

tillbaka, denna åtgärd finns nu med i planeringen för 2015.

För att kunna planera och bedöma underhållsbehovet av

VA-ledningar behövs ett dataprogram införskaffas snarast.

Detta kommer i förlängningen att innebära lägre

driftkostnader då insatserna kan göras där de bäst behövs

för att bl a minska inläckage till avloppsreningsverken.
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RENHÅLLNING

Verksamhetsbeskrivning

Renhållningsverksamheten ska på ett miljömässigt sätt

ombesörja omhändertagande av hushållsavfall och därmed

jämförligt avfall, drift och skötsel av återvinningscentral,

samt omhändertagande av slam från enskilda brunnar.

Omvärldsanalys

Under 2012 beslutades om en avfallsutredning för en

allmän översyn av avfallsområdet. Främst skulle

utredningen omfatta utformning och ansvar för insamling

och omhändertagande av hushållens avfall men även

ansvaret för verksamhetsavfall, särskilt avseende

hushållsavfall, förpackningar och returpapper.

Avfallsutredningens förslag innebär bl a att kommunen får

ansvar för insamling av förpackningar och returpapper,

samt även det övergripande ansvaret för information till

allmänheten.

Enligt utredningens förslag ska verksamheter fritt kunna

välja vem som tar hand om det avfall som är jämförligt

med hushållsavfall. I nuläget ingår denna typ av

verksamhetsavfall i det kommunala monopolet.

Riksdagen förväntas fatta beslut om utredningens förslag

under hösten 2013.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter -11 655 -12 000 -12 360

Kostnader 11 655 12 000 12 360

Nettokostnader 0 0 0

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 5 5 5

Verksamhetsförändringar

Till 2014 föreslås en höjning av hämtnings- och

grundavgiften med 5 %. Även tömningsavgiften för slam

behöver höjas med samma procentsats.

Kostnaderna för hämtning, transport, behandling samt

destruktion har ökat och uppskattningsvis kommer

indexhöjningen för 2014 att bli ca 5 %.

Under hösten 2013 kommer renhållning att överlämna

förslag till regional avfallsplan för beslut i

kommunfullmäktige. Som en följd av detta bör arbetet med

att ta fram en lokal avfallsplan samt renhållningsordning

startas under 2014. Vissa administrativa kostnader kommer

att uppstå i samband med detta arbete.

Om allt går enligt tidplanen kommer Gudarpsdeponin att

vara sluttäckt under hösten 2013, i samband med detta ska

en besiktning äga rum och länsstyrelsen ska godkänna

sluttäckningen. Ett reviderat kontrollprogram ska arbetas

fram för att anpassas till den fortsatta kontrollen av

deponin. I sammanhanget kommer kostnader för

besiktningsman och reviderat kontrollprogram

uppkomma.

Införandet med registrering av slambrunnar till EDP-

mobile kommer att slutföras under hösten 2013. Från och

med 2014 har renhållningen därmed registrerat samtliga

sop- och slamtömningar i Mobile vilket medför en avsevärt

högre kontroll och servicenivå för såväl kommunen som

våra abonnenter.
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FJÄRRVÄRME

Verksamhetsbeskrivning

Fjärrvärmeverksamheten ska leverera värme och

varmvatten till samtliga kontrakterade kunder till ett

konkurrenskraftigt pris gentemot andra energislag.

Verksamheten ska förebygga och eftersträva kortast

möjliga driftstörningar gentemot kunderna.

Omvärldsanalys

En ändring av fjärrvärmelagen från och med 2015 kommer

eventuellt att påverka faktureringsintervallet, vilket kan

medföra att månadsfakturering istället för

kvartalsfakturering bör införas. Enligt förslaget ska

fjärrvärmekunder ha rätt att få uppgift om faktisk

förbrukning varje månad.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 25 840 25 840 26 300

Kostnader 25 840 25 840 26 300

Nettokostnader 0 0 0

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 4 4 4

Verksamhetsförändringar

Till 2014 är taxan för fjärrvärme oförändrad. Taxan för

uthyrning av tomrör och fiber har delvis omarbetats bl a

gällande uthyrning till fiberföreningar vilka levererar till

enskild slutkund.

Skattereduktionen för tillverkningsindustri försvinner

successivt, vilket för kommande år kommer att medföra en

höjning av industritaxan.

Enligt det avtal som tecknades med Ardagh i Limmared

skulle priset på inköpt värme höjas enligt en

"trappstegsmodell" med 5 % per år under 5 år. 2014 har

fullt pris enligt avtalet uppnåtts, därefter sker endast en

årlig reglering enligt förändringen av bränsleindex.

De äldsta fjärrvärmeanläggningarna är från 2000, vilket

innebär att underhållskostnaderna kommer att fortsätta att

öka. Vid större haverier kan kostnaderna för reparation

uppgå till stora belopp. I Limmared ser man över

möjligheten att uppgradera deler av anläggningen för att

kunna öka värmeutvinningen, kostnaden för detta

beräknas till ca 2 mkr.

Från och med 2015 kommer krav på att fjärrvärmekunder

ska kunna få uppgift om förbrukad värme varje månad,

vilket innebär att avläsning måste ske månadsvis. En ny

insamlingsterminal för fjärravläsning har inköpts för

ca 50 tkr vilket inneburit att avläsningen nu kan utföras

under en dag istället för som tidigare under tre dagar. De

äldre mätarna (ca 400 st) kan också läsas av med denna

dator så dessa mätare behöver ej bytas ut då

månadsavläsning införs.

I nuläget finns ingen planerad fiberutbyggnad under 2014.

På fjärrvärmesidan kommer endast enstaka anslutningar

att ske.

53



LÄRANDESEKTIONEN

Verksamhetsbeskrivning

Övergripande beskrivning

Lärandesektionen är indelad i fyra verksamhetsområde.

1. Grundskola, Förskola och Särskola. Grundskola

bedrivs idag på åtta av kommunens orter och Förskola i

totalt nio orter. Särskolan ligger i centralorten men en del

elever i de lägre åldrarna läser integrerat på skolorna nära

hemorten. I centralorten finns också kommunens enda 7-9

skola, Tranängskolan.

2. Kultur och Fritid. Inom Kultur ryms Kulturskolan och

Folkbiblioteket vilka båda ligger i centralorten.

Folkbiblioteket har även en ny och modern bokbuss som

servar övriga orter och skolor. Under Fritid finns

fritidsgårdar som finns på fyra orter i kommunen och även

föreningsstöd som bistår kommunens föreningar med stöd

och ekonomiska bidrag.

3. Område Gymnasium. Tranemo Gymnasieskola ligger

mitt i centralorten och erbjuder en bra mix av

studieförberedande program, yrkesprogram och

lärlingsutbildningar. Gymnasiet bedriver även

vuxenutbildning och SFI.

4. Övergripande verksamhet. Innefattar ett mindre kansli

som leder, planerar och administrerar sektionen samt

samordnar delar såsom skolskjutsar och även hanterar

bidrag till enskilda förskolor etc.

Omvärldsanalys

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 20,4 20,6 21,1

Kostnader -263,7 -269,0 -275,2

Nettokostnader -243,3 -248,4 -254,1

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 332 330 326

Verksamhetsförändringar

Sammantaget kring ekonomiska förutsättningar

Skolans skyldigheter i skola 2011 sträcker sig långt och har

medfört att verksamheterna har förstärkt framförallt på

den specialpedagogiska fronten. Lärandesektionen har valt

att dela ut alla resurser och sitter inte på någon buffert för

oförutsedda händelser. Den marginalen ser vi inte att vi

har utrymme för vid resurstilldelningen. Detta medför

givetvis att verksamheten är skör, uppstår behov av

extraordinärt särskilt stöd som är mer resurskrävande än

tilldelad resurs på en enhet måste någon annan enhet helt

enkelt minska sina resurser. Den typen av flöden är svåra

att styra om på kort tid. Som sektionschef upplever jag en

organisation som är hårt pressad på alla nivåer från

kansliet till den enskilda pedagogen. Likaså kämpar

Kulturskolan för att kunna bibehålla ett brett utbud med

de resurser man har. Biblioteket är också ett viktigt stöd till

våra småskolor med sin bokbuss men det är också

resurskrävande. De ramar som fritid har till föreningstöd

möter inte de ansökningar som kommer in. Många

föreningar är oerhört ambitiösa och har stora planer där

man vill att kommunen ska gå in och vara medfinansiär.

Sammantaget så har Lärandesektionen en mycket bra

verksamhet med goda resultat inom både skola, kultur och

fritid där man lyckas förvalta resurserna på ett klokt sätt.

De höga kostnader för skolan som finns i förhållande till

standardkostnad är framförallt kostnader för lokaler. I en

jämförelse med Sjuhärads kommuner ligger Tranemo inte

på en resurstilldelning som är avvikande. Skolan har höga

krav på sig med att nå en 100% måluppfyllelse i årskurs 9

år 2018. Ska skolan lyckas med detta bör

resurstilldelningen inte förändras, skulle en

resursminskning ske bör målen för skolan ses över. Bifogat

finns även två äskanden. Det ena är en informations och

kommunikationssatsning inom skolan för att höja

datortätheten inom skolan vilket vi ser som nödvändigt för

att nå målen. Det andra är stöd för att kunna genomföra

karriärstjänster fullt ut under 2014.
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GRUNDSKOLA, FÖRSKOLA OCH SÄRSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Grundskola bedrivs idag på åtta av kommunens orter och

Förskola i totalt nio orter. Särskolan ligger i centralorten

men en del elever i de lägre åldrarna läser integrerat på

skolorna nära hemorten. I centralorten finns också

kommunens enda 7-9 skola, Tranängskolan.

Omvärldsanalys

Skolan har under de senaste åren genomgått stora

förändringar, en genomgripande reformering med ny

skollag, nya förordningar, kursplaner, ämnesplaner och ett

nytt betygssystem. Den nya skolan startade hösten 2011

viket innebär att eleverna i juni 2014 blir de första som "går

ut" i det nya systemet. delar vi in skolan i stadier om tre år

så har vi nu resultatet av 3:or, 6:or, 9:or som helt och hållet

läst i den nya skolan, skola 2011 under sina tre år på sitt

stadie. Den viktigaste utgången att lägga fokus på blir

naturligt åk 9, då slutbetyget i årskurs 9 ger ett meritvärde

att söka vidare på till gymnasieskolan. I juni 2013 fick

eleverna för första gången slutbetyg i det nya

betygssystemet och skolverket ser det som en lyckad

övergång då det genomsnittliga betygsvärdet endast

förändrats marginellt sett i ett riksgenomsnitt. Regeringen

ser samtidigt att den nya skolan har medfört en oönskad

mängd administrativt arbete för lärarna och

regelförändringar diskuteras i en promemoria som

publicerades i juli. Förslag om lägre dokumentationskrav

för elever i grundskolan kan komma att tas beslut om

under hösten 2013 och träder då troligtvis i kraft under

2014. Mycket av skolans arbete framöver blir att finputsa

och justera verksamheten till den nya skolan 2011 utifrån

ett enhetsperspektiv och kommunalt

huvudmannaperspektiv. Men även att implementera de

förändringar som regeringen kommer att göra utifrån ett

nationellt perspektiv mycket med vägledning av

skolinspektionens slutsatser om hur implementeringen av

skola 2011 har skett.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 11,2 11,4 11,7

Kostnader -154,8 -158,5 -163,6

Nettokostnader -143,6 -147,1 -151,9

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 254 254 255

Verksamhetsförändringar

Förskola

Förskolan får en allt viktigare roll i att vara en viktig aktör

till att förbereda barnen inför skolstarten. Ett proaktivt

förhållningssätt för att förebygga problem som senare

dyker upp i skolan är viktigt. Tänket elevhälsa med

elevhälsogruppens funktioner måste vara ett naturligt

inslag även i förskolan.

Skola

Skolan har precis som förskolan ett viktigt arbete framför

sig med att utveckla elevhälsan. Med elevhälsa menas ett

förhållningssätt där all personal inom skolan har ett

inkluderande tänk för att kunna möta alla elever. Om en

elev inte lyckas i skolan måste personalen tänka, - vad kan

vi göra för eleven ska passa i skolan och inte, - vad kan

eleven göra för att passa i skolan. Elevhälsan börjar i

klassrummet, en av dom absolut viktigaste

framgångsfaktorerna för att en elev ska lyckas i skolan är

relationen med läraren. I skolan finns även en

elevhälsogrupp och vad vi menar med detta är de

funktioner i skolan såsom specialpedagog, kurator,

skolsköterska,skolpsykolog och skolläkare som ska stötta

läraren och eleven där det finns särskilda behov. Ett arbete

med att utveckla elevhälsan och elevhälsogruppen har

påbörjats och det som ska göras är att revidera

elevhälsoplanen och sätta upp nya mål för elevhälsan.

Även att uppdatera all dokumentation som finns kopplat

till elevhälsan. Detta arbete planeras vara klart under våren

2014 och att idéerna implementeras under hösten 2014. Vid

starten av läsåret 13/14 påbörjades även ett arbet med att

utveckla undervisningen med ett språk- och

kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett sätt för att höja

ordförrådet hos eleverna för att kunna få en större

förståelse i ämnena. Svenskan och ordförrådet är inte något

att bara utveckla i svenskämnet. Många elever har ett rikt

socialt språk men ett mycket torftigt fack/ämnesspråk

vilket gör att undervisningen i många ämne blir svårt att ta

till sig. Framförallt de eleverna som har ett annat

modersmål än svenska har ett stort behov av att utveckla

sitt ordförråd. Arbetet med nyanlända elever är också en

utmaning som ställer nya krav på skolan. En annan typ av

invandring där vi dels har invandring från länder med

skolsystem som inte liknar vårt och även där familjer

kommer med barn i högre åldrar. Vilket innebär att barnen

får lite tid i svensk skola och på kort tid ska försöka nå

samma mål som svenskfödda barn. Under 2014 kommer

Lärandesektionen även att införa karriärstjänster,

förstelärare och matematikhandledare i Matematiklyftet.

Båda två är statliga satsningar där försteläraruppdraget är

delfinansierat och matematiklyftet är helfinansierat.

Tillsammans med Navet i Borås kommer skolan även att

jobba med en NO-satsning. Förskolan genomförde en

sådan satsning för några år sedan med goda resultat.
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GYMNASIUM

Verksamhetsbeskrivning

Område Gymnasium. Tranemo Gymnasieskola ligger mitt

i centralorten och erbjuder en bra mix av

studieförberedande program, yrkesprogram och

lärlingsutbildningar. Gymnasiet bedriver även

vuxenutbildning och SFI.

Omvärldsanalys

Gymnasieskolan har under de senaste åren genomgått

stora förändringar, en genomgripande reformering med ny

skollag, nya förordningar, kursplaner, ämnesplaner och ett

nytt betygssystem. Den nya gymnasieskolan GY 2011

startade hösten 2011 vilket innebär att studenterna i juni

2014 blir de första som "går ut" enligt den nya skolan, Gy

2011.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 6,4 6,6 6,7

Kostnader -61,8 -62,2 -61,9

Nettokostnader -55,4 -55,6 -55,2

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 54 52 48

Verksamhetsförändringar

Delar av Tranemo gymnasieskolas verksamhet är idag

belägen i Sveaborg såsom Svenska för invandrare (SFI),

Introduktionsprogrammet (IM)-språk och

Byggprogrammet. Under 2014 ska dessa verksamheter

flyttas till andra lokaler då Sveaborg ska rivas till förmån

för bostäder.

SFI och IM-språk är verksamheter som växer och där

verksamheten försöker hitta sina former. Framförallt är IM-

språk under uppbyggnad då kommunen slutit ett avtal om

ensamkommande flyktingbarn, med killar i tonåren. SFI

försöker även det att hitta sina former under det nya

samarbetet med Borås regionens etableringscenter (BREC).

56



KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsbeskrivning

Kultur och Fritid. Inom Kultur ryms Kulturskolan och

Folkbiblioteket vilka båda ligger i centralorten.

Folkbiblioteket har även en ny och modern bokbuss som

servar övriga orter och skolor. Under Fritid finns

fritidsgårdar som finns på fyra orter i kommunen och även

föreningsstöd som bistår kommunens föreningar med stöd

och ekonomiska bidrag.

Omvärldsanalys

Kultur

Kulturen får en allt större betydelse i svenskens liv idag,

upplevelsebranchen växer och där är mat och kultur två

viktiga ingredienser. Den genomsnittliga medborgaren

reser mer idag och är mer benägen att konsumera kultur i

alla former. Att kunna erbjuda upplevelser är allt viktigare

och att insupa kultur handlar inte bara om att betrakta utan

kan vara mer av en aktiv karaktär. Att själv ta del av kultur

i form av skapande eller mer av en för betraktaren aktiv

form blir åter igen allt vanligare.

Det svenska musikundret bygger mycket på en lång

tradition av musikundervisning tätt integrerad med

skolan. Ett aktuellt framgångsrecept på lokal nivå för detta

är State of drama som lyckades så väl vid årets

melodifestival. Vid mer än ett tillfälle har bandets

medlemmar lyft fram vilken avgörande roll Kulturskolan

haft för deras framgångar.

Biblioteket har en viktig roll i att vara en bildnings- och

kulturbärare i kommunerna. Under året har en ny

bibliotekslag trätt i kraft som redogör för folkbibliotekets

roll i kommunen där kommunen ska ha en biblioteksplan

som redogör för hur man uppfyller lagens intentioner.

Fritid

Idrottssverige vilar till stor del på alla föreningars idéella

arbete och är det som ligger till grund för alla de sportsliga

framgångar som sker både på nationell och internationell

nivå. I många länder är idrottandet helt knutet till skolan

eller till statliga institutioner eller till privata föreningar

som drivs likt företag. Att ungdomar och vuxna ska kunna

få en aktiv fritid gör därmed det viktigt att föreningsstödet

har förutsättningar att bedriva en verksamhet som möter

efterfrågan. Förutsättningarna att locka idéellt arbetande

medlemmar till föreningar blir allt svårare och andra

former av grupperingar växer fram. Ungdomar men även

till viss del vuxna idag har andra vägar för att träffas och

gemensamt utöva olika intressen. Insatser, aktiviteter,

träffar görs upp på sociala medier och behovet av en

traditionell förening med klubbstuga, styrelse etc. finns

inte alltid. En balans mellan att kunna stötta och hjälpa

traditionella föreningar i kombination med nya behov är

viktigt.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 0,9 0,9 0,9

Kostnader -16,6 -17,0 -17,5

Nettokostnader -15,7 -16,1 -16,6

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 19 19 19

Verksamhetsförändringar

Fritid

2014 rullar ett nytt regelverk för föreningsbidrag igång som

ska göra bidragfördelningen jämnare. Både pojkar och

flickor samt stora och små idrotter ska ha mer likvärdiga

förutsättningar.

Kultur

Bibliotekets framtida placering utreds fortsatt och måste

komma till ett avslut under 2014. Verksamheten kommer

också att stötta politiken i framtagandet av en

biblioteksplan. Under året kommer även ett nytt

utlåningssystem i form av självservice att sättas i drift.

Kulturskolan kommer under året att ingå i ett EU-projekt

vilket gör att några utländska "gästarbetare" kommer

finnas i verksamheten. De kommer delvis jobba med ett

filmprojekt, men kommer även att kunna vara ett stöd i

olika evenemang. Kulturskolan kommer att försöka

optimera flödena till kulturskolan för att kunna maximera

beläggningen för ett effektivt resursutnyttjande.
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OMSORGSSEKTIONEN

Verksamhetsbeskrivning

 Övergripande gemensam verksamhet

 Myndighetsfunktion

 Vård och omsorg

 Funktionsnedsättning och socialt stöd

Omvärldsanalys

Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller

att anpassa sig till en föränderlig omvärld, en anpassning

som ibland möter motstånd från brukare, närstående och

medborgare. Det är stora utmaningar som väntar,

utmaningar som behöver förberedelsetid och klokskap.

Övergripande beslut inom EU och nationellt får

återverkning inte minst på den lilla kommunen, som då

leder till att nya former av arbetsmetoder, organisation och

kommunikation blir aktuella.

Utmaningar finns även såväl inom information som

kommunikation, både inom den egna förvaltningen men

framförallt med medborgare och människor som är i behov

av vårt stöd. Socialtjänsten måste anpassa sin

kommunikation till alla de olika kategorier av människor

som vi möter, vilket kräver bredd och kunskap. Det finns

rättsliga aspekter som måste beaktas, diarieföring,

sekretess och handlingar. Den nationella IT-strategin inom

vård och omsorg kommer att ställa stora krav på

kommunen som organisation, för att visionen om en säker

och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet och

utgår från befolkningens behov ska bli verklighet. Idag

används potentialen hos IT inte fullt ut, tekniken används

inte för att på bästa sätt utveckla verksamheterna: för att

anpassa vård och omsorg efter den enskilda människan

och hennes behov. Den används inte för att på bästa sätt

förbättra och effektivisera vård och omsorg så att planering

och samverkan mellan aktörer underlättas. Även för

styrning och uppföljning av vårdens och omsorgens

kvalitet behövs information. För att åstadkomma en

effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg

krävs långsiktig utveckling i flera steg. Det krävs inte

enbart att IT-system rent tekniskt kan samverka – det krävs

också att informationen är relevant och väldefinierad.

Under 2013/2014 deltar sektionens ledning samt

stödfunktioner i SKL:s satsning Leda för resultat, vilket är

ett program som syftar till att ge stöd i att leda en

komplicerad verksamhet i en tid av ekonomisk sårbarhet.

Vårt arbete kommer att inriktas mot att skapa

förutsättningar för en bättre information och tillgänglighet

för medborgaren, att ta del av vårt utbud samt att utveckla

hemsidan med tillhörande E-tjänster.

När alltfler har behov av socialtjänstens stöd, så krävs det

prioriteringar. Kvalitetsarbetet känns som ett stöd i arbetet

med att presentera korrekta och genomarbetade underlag

för politiska prioriteringar, där nyckeltal, öppna

jämförelser etc. även bildar underlag för analys av

utvecklingsområden. Var går gränsen för vad man kan

förvänta sig av kommunal service? Ett sätt att ta sig an

problematiken att erbjuda bredd i en liten kommun, är att

samverka med andra kommuner, vilket görs inom allt fler

områden.

Värdet av det förebyggande arbetet måste poängteras,

både när det gäller barn, funktionsnedsatta och äldre. I en

tid av ständiga mätningar av olika slag måste de

kvalitativa "mjuka" värdena också beskrivas, inte minst

inom socialtjänstens arbete. Ledarskapet blir härmed

särskilt viktigt när medborgaren ska vara i fokus, som

kulturbärare och förebild och för att entusiasmera.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 55,9 57,6 58,2

Kostnader -270,5 -277,8 -285,3

Nettokostnader -214,6 -220,2 -227,1

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 438 437 436

Verksamhetsförändringar

Informationshantering

Under 2014 kommer arbetet med att implementera ett nytt

vårdplaneringsverktyg att pågå i samarbete mellan

kommunerna och regionen. Detta kommer att ställa krav

på såväl verksamheten som på IT-stödet. I dagsläget pågår

förhandlingar om ett samgående mellan Region Skåne och

Västragötalandsregionen, vilket lutar åt att kommunerna i

fortsättningen inte blir delägare utan får nyttja redskapet

genom förhyrning. Vilka ekonomiska konsekvenser detta

får är ännu inte presenterade.
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VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Vård och omsorg omfattar verkställighet av bistånd enligt

Socialtjänstlagen till äldre och funktionsnedsatta. Vård- och

omsorgsboenden, gruppbostäder för personer med

demenssjukdom samt dagverksamhet för målgruppen,

nattpatrull, hemtjänst, rehab- och korttidsvård samt

hemsjukvård för sektionens alla delar. Vård och omsorg

organiserar även allaktivering och från och med 2013 även

aktivitetssamordning vid trygghetsboenden i Länghem och

Grimsås. Under året kommer även samordning vid

trygghetsboende i Tranemo tätort bli aktuell hos privat

hyresvärd. Sektionens samlade hjälpmedelsförsörjning

samt hygien- och sjukvårdsartiklar hanteras via vård och

omsorg.

Omvärldsanalys

Nationellt finns det en stark medvetenhet om de

utmaningar som framtidens vård och omsorg står inför.

Förändrad demografi med en ökande andel äldre ökar

trycket på äldreomsorgen i kommunerna och

verksamheterna måste möta högre krav på effektivitet och

kvalitet när budgettrycket ökar. I Tranemo ökar den

procentuella andelen av personer över 65 år, nästan 23 %

av befolkningen i Tranemo tillhör denna grupp. I takt med

att individens krav på individuell frihet ökar, så ställs

högre krav på samhällets välfärdstjänster vad gäller

valfrihet och flexibilitet. Därför har regionala

stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst

och hälso- och sjukvård upparbetats, där vår sektion är

med och arbetar i gemensamma nätverk.

Värderingsförändringar uppstår när nya generationer tar

över, detta tydliggörs inte minst genom det ökade

kvarboendet bland äldre. Åsikterna är inte enhetliga om

hur man bäst åldras och i vilken miljö som är den mest

gynnsamma, vilket skapar konflikter inom och mellan

grupper. Kompetensen hos såväl brukare som anhöriga

ökar, och då ökar ifrågasättandet av socialtjänstens utbud

av insatser. Detta ställer i sin tur krav på att ta tillvara

denna kunskap i förändringsarbetet ute i verksamheterna

där man i sin tur längtar efter arbetsro och tider utan

förändring.

Den statliga styrningen ökar alltmer, inte minst inom

socialtjänstens område. Genomförandet av den nya

lagstiftningen avseende handläggning samt bemanning av

vården till personer med demenssjukdom, som skulle trätt

i kraft from 1 januari 2014 har skjutits upp till den 1 januari

2015. Värdegrundssatsningen inom äldrevården fortsätter

och sektionen fokuserar nu på värdegrundsgarantier i

ansökan till socialstyrelsen.

En annan utmaning för socialtjänsten är att den är

personalintensiv, vilket i sin tur innebär att

effektiviseringar måste ske där det är möjligt. Nationellt

prövar man t.ex. att ersätta personal i hemtjänsten med

tekniska lösningar t.ex. genom övervakningskameror.

Andra effektiviseringar kan åstadkommas genom att

använda olika typer av redskap för att planera bemanning

och tjänster, vi har ju idag Time care, Time pool och

använder av och till när det är möjligt högtalartelefon vid

vårdplaneringar. Här finns behov av utveckling inte minst

vad gäller vårdplanering via teknisk lösning, ökad

möjlighet att erbjuda e-tjänster, planeringsverktyg för

hemtjänst TES. Det ställer dock stora krav på att IT-

tekniken fungerar, på kunskap och support men

framförallt på hållbara tekniska lösningar och bra

grundförutsättningar vad gäller material och utrustning.

Sammanträde via telefon effektiviserar arbetet och

utbildningssatsningar kan fungera väl över nätet, ett

exempel är socialstyrelsens satsning på Demens ABC.

En annan utmaning är att möta förskjutningen från

slutenvården, då sjukvården alltmer använder

behandlingsmetoder och konsultationer inom öppen vård

och lägger ansvaret på den enskilde att ta en aktiv del i sin

behandling. Många av socialtjänstens ansvarsområden

präglas dock av individer som saknar möjlighet att själva ta

ansvar för sin vård, vilket leder till ett ökat ansvarstagande

från den kommunala sidan. Grundtanken är god, vård på

rätt nivå är det som gäller och det gynnar den enskilde om

han/hon slipper sjukhusbesöket. Vi har dock utmaningar

inom detta område inte minst vad gäller bemanning av

sjuksköterskor, en problematik som vi har gemensamt med

regionen. Vad händer med ambulanssjukvården, blir även

detta ett kommunalt uppdrag under året under

förutsättning av full finansiering från regionens sida?

Det systematiska kvalitetsarbetet och ledningssystemet för

socialtjänsten är ett prioriterat område under 2014 inom

omsorgssektionen.

Bemanning som anpassas till beställning/beslut är en

absolut nödvändighet när verksamheten behov och

förutsättningar ständigt förändras. Hemtjänstens

utveckling är ett område där vi känner ett stort behov av

ett verktyg för såväl planering som uppföljning.

Budget och budgetuppföljning anpassas och tydliggörs för

de ansvariga cheferna, dokumentation på ett rättssäkert,

kvalitativt och effektivt sätt, resursfördelning, struktur i

boende och öppen verksamhet som anpassas till individens

behov och möjliggör effektiv drift.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 33,8 35,2 35,6

Kostnader -151,2 -155,7 -159,9

Nettokostnader -117,4 -120,5 -124,3
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Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 272 270 268

Verksamhetsförändringar

För att skapa förutsättningar för bättre planering och

uppföljning av hemtjänstinsatser äskas medel för inköp av

planeringsverktyget TES. I ett framtidsperspektiv kan

redskapet även användas för planering av bemanning i

vård och omsorgsboende samt i LSS-verksamhet.

Införandet av TES är kopplat till det övergripande målet

om att kommunens resurser skall användas på ett effektivt

sätt. Se bilaga.

Äskande om medel för att förstärka nattpatrullen med en

undersköterska per natt. Sedan våren 2013 har en

förstärkning varit nödvändig för att ge den vård och

omsorg som beviljats till den enskilde. En av

anledningarna till det ökade behovet är en naturlig följd av

att vård- och omsorgboendet i Länghem övergick till

trygghetsboende och ett flertal personer med omfattande

vårdbehov har valt att bo kvar. Behovet av en förstärkning

kvarstår, detta för att nå det övergripande målet om en

trygg, värdig och tillgänglig äldreomsorg efter behov. Se

bilaga.
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH SOCIALT STÖD

Verksamhetsbeskrivning

Funktionen omfattar verkställighet enligt LSS-Lagen om

stöd och service till vissa funktionshindrade och omfattar

bostad med särskild service i form av gruppbostad och

servicebostad, korttidsvistelse, personlig assistans

extern/intern, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson

samt daglig verksamhet.

Socialt stöd består av boendestöd samt dagverksamhet till

personer med psykisk sjukdom samt verkställighet av

uppdrag till barn och familj, vuxna inkl. missbruksvård på

uppdrag av individ- och familjeomsorgen. Verksamheten

ombesörjer även öppen förebyggande verksamhet till barn,

föräldrar, familj och vuxna genom olika stödgrupper.

Funktionen omfattar verkställigheten av boenden för

ensamkommande barn vid Västergården, där det from

oktober 2013 finns två avdelningar. Funktionen har ansvar

för utslussning av ungdomarna till eget förhyrt boende,

när den unge bedöms vara mogen för det.

Omvärldsanalys

Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för

den personal som ska ge stöd, service och omsorg till

personer med funktionsnedsättning. Med rätt kompetens

kan personalen bidra till insatser av god kvalitet. För

närvarande pågår arbetet med att definiera vad som är rätt

kunskap för att kunna möta de mångskiftande behov som

målgruppen har. detta görs inom ramen för den

evidensbaserade praktiken, tillsammans med andra

kommuner. Efter många år av bristande

kompetensförsörjning för personal inom LSS så behövs

förutsättningar för kompetensutveckling. Socialstyrelsen

har utarbetat en vägledning som kan användas av

arbetsgivare som underlag i deras bedömningar av vilka

kunskaper och erfarenheter som kan behövas.

Tekniken möjliggör även att personer med

funktionsnedsättning kan öka sin självständighet och

självbestämmande, vilket dock ställer krav på personal att

vara uppdaterad och kunnig inom området. Vilken

kompetens ska man ha för att arbeta inom sektionens olika

områden - det kräver en noggrann analys. Vård- och

omsorgscollege kan vara ett sätt att lösa kompetensbehovet

i framtiden.

Personer med funktionsnedsättning har genom en ökad

självständighet blivit mer medvetna om hur de vill arbeta,

leva och bo. Boendeformer för denna målgrupp ställer krav

på nytänkande och successiv omvandling av

gruppbostäder till servicebostad eller egen lägenhet.

I öppna jämförelser avseende funktionsnedsatta så visar

resultatet att vi har ett behov av att utveckla tillgänglig

information för målgruppen, detta gäller såväl anpassad

information på hemsidan som information i andra former

anpassade till målgruppen.

Människor ställs inför högre krav och detta resulterar inte

sällan i psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har utvecklat ett

verktyg för inventering av behov av insatser för personer

med psykisk funktionsnedsättning. Verktyget stödjer en

enhetlig metodik och ett enhetligt tillvägagångssätt i

inventeringsarbetet, resultatet kan sedan användas som

underlag för att bygga upp en verksamhet med insatser

som motsvarar målgruppens behov.

Föräldrarollen blir mer komplex och detta ställer krav på

öppen social rådgivning. Kanske kan en kommande

familjecentral i Tranemo möta en del av den oro som finns

för att misslyckas. Utredningen om sociala

investeringsfonder kommer att ge svar på om detta är en

framkomlig väg att avsätta medel för insatser på

hemmaplan i stället för kostnadsdrivande

institutionsplaceringar.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 22,0 22,2 22,4

Kostnader -78,9 -80,6 -82,7

Nettokostnader -56,9 58,4 -60,3

Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 164 166 168

Verksamhetsförändringar

Antalet personer som har beviljats daglig verksamhet har

ökat under 2013, vilket är ett resultat av att målgruppen

fått allt svårare att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden

samt att pensionsavgångarna är få. Det strategiska målet

för personer med funktionsnedsättning är att ge möjlighet

att leva som alla andra, dvs. att ha ett arbete/sysselsättning

att gå till. För att uppnå detta mål så krävs en utökning av

en stödpersonal, vilket ryms inom budgeterad ram.
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MYNDIGHETSFUNKTION

Verksamhetsbeskrivning

Funktionen omfattar individ- och familjeomsorg,

ekonomigrupp, bistånd till barn och unga, familj samt

vuxna/missbruk. Funktionen har även ansvar för

mottagandet av ensamkommande barn, när det gäller

myndighetsutövningen. Funktionen omfattar numera även

biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen till äldre och

funktionsnedsatta inkl. socialpsykiatri samt bedömning av

insatser enligt LSS. Sektionen har en samlad

biståndsfunktion med en gemensam funktionschef som

ansvarar för verksamheten. Familjerätt,

adoptionsutredningar och budget- och skuldrådgivning

köps av Borås stad, men hanteras av

myndighetsfunktionen. Myndighetsfunktionen har

myndighets- och uppföljningsansvar för

institutionsvården.

Omvärldsanalys

Människors delaktighet i samhällslivet genom arbete, är en

av de största utmaningarna för samhället och för

socialtjänsten. Vi måste ta tillvara kompetensen hos de som

har svårast att etablera sig, invandrare, personer med

funktionsnedsättning och människor som lever i ett socialt

utanförskap. Socialt företagande är ett sätt att öka

möjligheten till självförsörjning för nämnda grupper. Vi

behöver också bli bättre på samordning mellan de olika

huvudmän som på olika sätt är involverade. Ny

lagstiftning inom ekonomiskt bistånd ska öka motivationen

och möjligheten för fler att få egenförsörjning utan att

förlora i inkomst under den period när man är i åtgärd.

Boendesegregeringen ökar, vilket leder till ett ökat behov

av sociala avtal mellan socialtjänst och bostadsföretag.

Unga människor med drömmar och ambitioner lämnar

den lilla kommunen för studier på annan ort. Ungdomar

med bristfällig utbildning blir kvarboende hos föräldrar.

Gruppen arbetslösa unga under 25 ökar, vilket ställer nya

krav på vår verksamhet. Unga som hamnar i utanförskap

från arbete och egen försörjning, är en utsatt grupp som

inte alltid vet och kan ta vara på sina rättigheter. På vilket

sätt kan vi stötta och vägleda dem, dvs. att hjälpa

människor att förändra och utveckla sig själva och sina

livsvillkor. Ett samverkansprojekt kan skapa

förutsättningar för nya lösningar.

Den verkliga utmaningen finns inom försörjningsstödet,

där socialstyrelsen konstaterar att kostnaderna generellt

sett ökar för ekonomiskt bistånd. Antalet ärenden ökar inte

generellt, dock blir kostnaden högre per ärende samt ökar

antal personer som hamnar i ett långvarigt beroende av

försörjningsstöd. Under det senaste året har antalet ärende

och kostnaden ökat i Tranemo, dock har kostnaderna

sjunkit från och med mitten av sommaren 2013. Det är

nödvändigt att intensifiera arbetet med att identifiera

kostsamma ärenden för att stoppa kostnadsutvecklingen,

men framförallt för att öka möjligheten för medborgare att

få en egen försörjning.

Samarbetet med arbetsmarknadsfunktionen utvärderas,

hur får vi snabbare flöden och på vilket sätt kan vi

intensifiera arbetet med vissa kostsamma grupper?

Etableringsprocessen för nyanlända som numera

arbetsförmedlingen ansvarar för, har visat sig vara

otillräcklig för att bli självförsörjande under de 2 åren som

den omfattar. De första personerna har under augusti

kommit in i försörjningsstöd och fler väntas. Hur kan vi

skapa bättre förutsättningar för språkinlärning och praktik

för denna målgrupp under etableringsperioden?

Kostnader för institutionsvården ökar i Tranemo, ett fåtal

ärenden är aktuella till en hög kostnad för barn med svår

sammansatt problematik. För att möta kommande

problematik behövs en utvecklad samverkan mellan

berörda parter och att Västbus är fungerande till alla delar.

Utveckling av familjehemsvården fortsätter med

utbildningssatsningar och kvalitetssäkring. Det handlar om

att stärka skyddet för och omsorgen om placerade barn.

Genom den evidensbaserade satsningen ska verktyg för

analys, uppföljning och utveckling inom den sociala barn-

och ungdomsvården genom öppna jämförelser, ge stöd för

identifiering av utvecklingsområden. Vi behöver förbättra

samarbetet om barn som far illa mellan förskola, skola,

hälso- och sjukvård, polis, och socialtjänst, fortsatt stärka

delaktigheten för barn, unga och deras familjer genom

utrednings- och dokumentationssystemet BBIC, Barns

behov i centrum.

Under året genomförs även satsning på ÄBIC - Äldres

behov i centrum - en metod för biståndshandläggare inom

äldreomsorgen.

LSS-handläggningen fortsätter att vara komplicerad med

anledning av en fortsatt diskussion kring personlig

assistans enligt socialförsäkringsförordningen och LSS. De

privata utförarna satsar intensivt på juridisk rådgivning,

vilket kräver en utökad kunskap hos LSS-handläggare som

allt oftare blir ifrågasatta i sin bedömning.

Ekonomi (mkr)

Budget
2014 Plan 2015 Plan 2016

Intäkter 0,2 0,2 0,2

Kostnader -31,4 -32,2 -33,2

Nettokostnader -31,2 -32,0 -33,0
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Verksamhetsmått och nyckeltal

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antal
årsarbetare 18 18 18

Verksamhetsförändringar

Utvecklingen av kostnader för försörjningsstödet är

oroväckande och allvarlig, såväl för den enskilde som för

sektionens ekonomiska förutsättningar. Inför 2013 fördes

1 mkr över till arbetsmarknadsfunktionen för att skapa

åtgärder som skulle möta behovet av praktik/nystartsjobb

för bidragstagarna. Ett ökat antal ärenden har medfört att

handläggarna tidsmässigt inte har haft möjlighet att arbeta

intensivt med långtidsmottagare. SKL har analyserat olika

kommuners arbete med att komma tillrätta med

kostsamma försörjningsstöd. Deras slutsats är att det bästa

sättet att komma tillrätta med det varaktiga, kostsamma

försörjningsstödet, är att avsätta medel för handläggningen

d v s specifika erfarna handläggare som arbetar med ett

antal kostsamma ärenden åt gången. Detta är ett

komplement till arbetsmarknadsfunktionens insatser.

Förstärkningen behövs för att nå målet om att ge alla

medborgare förutsättningar att leva ett bra liv med egen

försörjning. Förslaget är att medel överförs från

arbetsmarknadsfunktionen till omsorgssektionens

myndighetsutövning med 300 tkr för 2014.

Den nya jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd

innebär ökade kostnader för kommunen, då individen har

möjlighet att ansöka om kompletterande försörjningsstöd

även när man är i arbetsåtgärder. Staten kompenserar

därför kommunerna under 2014 och tillför även medel för

del av 2013 då lagen trädde ikraft 1 juli.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

Vad händer?

Urbanisering – globalt, nationell, regionalt och lokalt

Allt fler flyttar till ett fåtal växande regioner. Storstäderna växer och i

kommunerna växer tätorten på bekostnad av landsbygden. Man kan

se tydliga flyttmönster från inland till kust, från kust till storstad, och

från storstad till utländsk storstad. Storstäderna växer och blir knut-

punkter i det lokala nätverket. Stadsregioner som klarar att lägga för-

hållandena tillrätta för kunskapsarbetarna – genom bland annat social

stabilitet, hög nivå på kulturutbudet och hög kompetens på forsk-

nings- och utbildningsinstitutionerna – är attraktiva och drar till sig

kreativa människor. 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.

Konjunkturen försvagas

Skuldkrisen i Sydeuropa har förvärrats och det kommer tecken på försvagad konjunktur även från

andra håll i världen. Osäkerheten om utvecklingen i euro-området har tilltagit under vår och sommar.

Trots att det går sämre i omvärlden har svensk ekonomi vuxit snabbt under 2012. Skillnaden förväntas

dock inte bestå, för andra halvåret 2012 förväntas tillväxttalen bli dystra också för svensk del.

De försämrade tillväxtutsikterna framöver gör att det finns anledning att räkna med en viss försvag-

ning av sysselsättningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att kommunsektorn

får ett positivt resultat 2012, till stor del beroende på återbetalning av avtalspremier från AFA. SKL

räknar samtidigt med att utsikterna för 2013 ser betydligt sämre ut. SKL:s bedömning inför 2013 inne-

bär att skatter och statsbidrag sammantaget växer långsammare än något år sedan 2004.

Vad innebär det för oss?

”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 utveckling-

en, vid sidan av de gravitationsfält där morgondagen skapas. För att lyckas handlar det om att vara en

del av ett geografiskt område där ett tydligt centrum med människor och kunskap skapar gynnsamma

förutsättningar för kreativitet och utveckling, där nätverk och ”uppkoppling” mot omvärlden hela

tiden förser området med nya impulser, nya människor mm som stärker attraktiviteten. Sverige är det

EU-land som urbaniseras snabbast visar färsk statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat.

”Siffrorna är tydliga. Fler vill bo i staden. I Sverige bor 53 procent i städer idag och detta kommer att fortsätta

att öka.” Kjell A Nordström (2011)

Den accelererande urbaniseringen i samhället skapar ett starkt förändringstryck som medför att be-

fintliga strukturer i samhället och i kommunens verksamhet sätts på prov. All sådan prövning av be-

fintliga strukturer måste ske framåtriktat. Historiska ställningstaganden bör inte beaktas i övervägan-

den som handlar om framtiden.

Ekonomisk hållbarhet - åtgärder

i den strategiska planen

Tranemo kommun ska präglas av

god ekonomisk hushållning och

ett effektivt användande av

gemensamma resurser. Offentli-

ga och privata verksamheter ska

vara konkurrenskraftiga och den

ekonomiska tillväxten ska vara

god. Kommunen som organisa-

tion ska verka för att skapa för-

utsättningar för ett ständigt

förbättrat näringslivsklimat samt

stödja utvecklingskraft och inno-

vativa utvecklingsinsatser.
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SOCIAL HÅLLBARHET

Vad händer?

Polariserat samhälle

De ekonomiska klyftorna ökar mellan äldre och yngre, ensamstående

och sammanboende, de som har arbete och de som står utanför ar-

betsmarknaden och detta gäller även bosättningen. Framtidsmöjlighe-

terna är beroende av bakgrund, nätverk och social begåvning. Den

ökade valfriheten ställer större krav på att alla måste informera sig

och göra ”rätt” val. Alla har inte de ”rätta verktygen” att klara sig bra

i morgondagens kunskaps- och kommunikationskrävande samhälle,

vilket ökar risken för utanförskap. Boendesegregationen ökar i en

strävan efter att omge oss med människor som liknar oss själva. De

resurssvaga hänvisas till billigare bostäder och mindre attraktiva bo-

stadsområden. Samtidigt har samhörigheten med människor allt

mindre med det geografiska territoriet att göra, utan med gemenskap

och trygghet i de grupper eller subkulturer som man vill tillhöra.

Det långvariga mottagandet av ekonomiskt bistånd fortsätter att ökar

såväl nationellt som lokalt, vilket även gäller barnfattigdomen.

Socialstyrelsen noterar i sin Lägesrapport 2012, att kommunerna spelar

en allt viktigare roll när det gäller arbetsmarknadsfrågor och som

ansvarig för olika åtgärdsprogram. Dagens arbetsmarknadspolitik

tycks ha delats upp i två nivåer – en nationell nivå för de arbetslösa

med rätt till ersättning och en kommunal nivå för de arbetslösa som

får försörjningsstöd.

Vad innebär det för oss?
Antalet hushåll som mottar ekonomiskt bistånd ökar även i Tranemo, men har begränsats genom en

aktiv satsning på arbetsmarknadsåtgärder. Kravet på den enskilde har ökat att delta i praktik eller

arbetsnära insatser. Antalet personer som gått till egenförsörjning har med anledning av satsningen

har ökat. De samhällsekonomiska vinsterna av detta måste analyseras i perspektiv av tid och ökad

hälsa.

En fortsatt positiv trend är beroende av en ekonomisk satsning på arbetsmarknadsåtgärder, då kost-

naderna initialt överstiger den faktiska kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Integrationen av nyanlända medborgare kräver en förvaltningsövergripande samverkan, som även

omfattar företag och föreningsliv för att möjliggöra att dessa personer blir en del av samhället. Sam-

ordning mellan huvudmän, samverkan över kommungränser och inte minst en flexibel syn på möjliga

anpassningar av vår egen verksamhet, i syfte att erbjuda människor praktik eller arbete. Inom när-

vårdssamverkan och gemensamma mottagningar av ensamkommande barn och flyktingar (BREC)

pågår arbete med såväl övergripande som lokala anpassningar av överenskommelser.

Fler hushåll än tidigare har socialtjänsten som hyresvärd. Orsaken är ofta att man befinner sig i någon

form av utsatthet – ekonomisk, utländsk bakgrund, missbruk etc. Tendensen är att hyresvärdar ställer

krav på kontrakt även för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Personer i ett soci-

alt utanförskap har behov av ett boende som motsvarar behov av närhet, trygghet och tillgänglighet.

För att underlätta planeringen strävar omsorgssektionen efter en öppen dialog med bostadsföretagen

samt efter att inrätta statliga hyresgarantier. Denna dialog bör intensifieras för att möta kommande

behov.

Social hållbarhet - åtgärder i

den strategiska planen

Tranemo kommun ska bygga på

demokratiska värderingar. Med-

borgarna ska känna ansvar och

delaktighet och ha möjlighet att

påverka samhällsutvecklingen.

En hållbar social utveckling byg-

ger på en hög sysselsättnings-

grad och på väl fungerande och

stabila välfärdssystem som är

öppna för alla medborgare.

Medborgarna i Tranemo kom-

mun ska ha lika möjligheter.

Detta synsätt omfattar samtliga

vedertagna diskriminerings-

grunder, såsom exempelvis kön

och etnicitet.

66



Människors delaktighet i samhällslivet är en av de största utmaningarna för samhället och socialtjäns-

ten. Det handlar om att ta tillvara kompetensen hos de grupper som har särskilt svårt att etablera sig;

invandrare, personer med funktionsnedsättning och människor i socialt utanförskap. En nyckelfråga

för hur vi lokalt minskar utanförskap och utslagning är dels skolans förmåga att inkludera alla barn

och ungdomar samt det förebyggande arbetet bland barn, unga och föräldrar.

Kommunfullmäktige har under 2012 beslutat att ge förvaltningen uppdraget att utreda hur sociala

fonder kan medverka till att behov tillgodoses, ett arbetssätt som vinner mark i ett ökande antal

kommuner och regioner. I inriktningsdokumentet för barns och ungas psykiska hälsa finns en politisk

viljeyttring till minst en familjecentral i varje kommun eller stadsdel.

Vård och omsorg

Utvecklingen med en förskjutning från slutenvård till kommunal vård och omsorg kommer sannolikt

att fortsätta och om möjligt intensifieras. Det ställer stora krav på resurser, kompetens och anpassade

boende- och stödformer. Teknik- och kompetensutvecklingen går framåt i snabb takt och för de sjuk-

domstillstånd som för ett tiotal år sedan krävde specialistsjukvård är det idag möjligt att erbjuda vård

i hemmiljö. Landets äldreomsorg står inför stora demografiska utmaningar, där allt färre ska vårda

allt fler, som blir allt äldre.

Socialstyrelsen publicerade i juli 2012 nya regler för bemanning inom demensvården, som innebär att

behovet ska styra omsorgen, alltså att en biståndshandläggning ska ske på kommunernas demensbo-

enden och att boendet ska bemannas därefter. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2014 och Socialsty-

relsen har fått i uppdrag av regeringen att utöka föreskrifterna så att de så småningom ska gälla samt-

liga vård- och omsorgsboenden. Tranemo kommun har en bemanning på demensboenden som ligger

väl i linje med nationella mått. På övriga vård- och omsorgsboende har bemanningen varit låg, men

som ett led i lokalförsörjningsprogrammet sker en gradvis ökning från 2013 och framåt. Socialstyrel-

sens regler kan dock innebära en ökad kostnad för bemanning inom äldreomsorgen som inte är

obetydlig.

Utmaningen för kommunernas äldreomsorg är att kunna möta upp utvecklingen med ett ökat antal

äldre, där allt fler bor kvar i den egna bostaden. Kommande generationer äldre ställer sannolikt högre

krav på variation och möjlighet att välja tjänster, vilket även kommer att påverka den kommunala

myndighetsutövningen. Det fria valet förutsätter att det finns alternativ och att individerna kan, eller

får stöd att värdera och bedöma dessa. Utvecklingen vad gäller externa utförare inom hemtjänsten är

trög, dock finns en uttalad tendens att medborgare väljer en privat utförare vad gäller serviceinsatser

utan att biståndbedömaren involveras. Det gäller dock att vara medveten om och hitta vägar för att nå

de brukare som inte alltid kan ta vara på sina rättigheter och göra de komplicerade val som förväntas

av dem.

Teknikutveckling inom äldreområdet går snabbt, vilket ställer krav på en anpassad kommunal IT-

struktur. Exempel är olika typer av larm som gör det möjligt även för demenssjuka att bo kvar i den

egna bostaden. Nationell e-hälsa införs för att nyttja den tekniska utvecklingen för att presentera och

överföra patient- och brukarinformation på ett effektivt och säkert sätt. Tekniska innovationer och

hjälpmedel kan öka självständigheten och ha normaliserande effekter. I stor utsträckning är dock

tjänster inom vård och omsorg beroende av mötet med människor.

Funktionsnedsättning

En fortsatt ökad kommunal efterfrågan på insatser för personer med olika former av funktionsned-

sättningar är att vänta, med anledning av statens restriktiva förhållningssätt vad gäller personlig assi-

stans. Denna utveckling antas fortsätta om inga förändringar föreslås i systemet och innebär att så gott

som all behovsökning måste finansieras av kommunerna. Omsorgssektionen eftersträvar att följa den
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restriktiva hållning som staten har angivit, insatserna ska enligt socialförsäkringsförordningen likstäl-

las vad gäller kvalitet.

Den nya generationen av funktionsnedsatta efterfrågar i högre grad variation på insatsernas utföran-

de, vilket ställer krav på flexibilitet, tillgänglighet samt en ökad teknisk kompetens. Inom de närmaste

åren kommer därför ett gruppboende inom LSS omvandlas till en servicebostad enligt LSS, då efter-

frågan ökar vad gäller en självständigare form av boende. En gruppbostad kommer successivt att få

inriktning mot psykisk funktionsnedsättning/samsjuklighet. Målet är att erbjuda insatser på hemma-

plan som ökar möjligheten till integrering i närmiljön samt även får konsekvensen att kostnader för

institutionsplaceringar kan minska och på sikt avstanna.

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning bör differentieras, då antalet personer ökar i

takt med specialiseringen på den öppna arbetsmarknaden. Staten har uppmärksammat problematiken

och gett vissa indikationer på att det kan komma statliga satsningar inom området. För personer med

neuropsykiatrisk problematik saknas idag lämplig sysselsättning och är därför ett utvecklingsområde.

Detta är dock förknippat med ett intensifierat stöd för att öka motivation och möjligheter för den en-

skilde att delta i sådan verksamhet. För personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning finns ett

uttalat behov av rehabiliterande åtgärder och meningsfull sysselsättning, med mål att få tillträde till

den öppna arbetsmarknaden eller ett socialt företagande. Detta är ett gemensamt åtagande som kom-

mun och region har och en utmaning inför framtiden.

De statliga styrmedlen förstärks även inom psykiatrin, med nationella riktlinjer, tydligare tillsyn och

överenskommelse på övergripande nivå. Från och med hösten 2012 kommer statliga medel vara pre-

stationsbaserade, vilket medför nya och utökade uppgifter för olika professioner inom omsorgssek-

tionen.

Utmaningar i framtiden

Var går gränsen för vad människor kan förvänta sig av kommunal service? Stora behov uppkommer

samtidigt vid generationsväxlingar, såväl inom vård och omsorg och inom utbildningsväsendet.

Ledarskapet inom vård och omsorg står inför många utmaningar, vilket staten nu uppmärksammar i

en kommande satsning. Krav på system för verksamhetsplanering, kunskapsutveckling och styrning

ökar. En ökad grad av systematisering och förmåga att agera både kortsiktigt och långsiktigt gör det

möjligt för chefer att leda verksamheten. Det behövs också systematiserad kunskap som underlag för

bedömning av behov inom socialtjänstens olika områden.

En stor utmaning är att locka unga personer att satsa på en chefskarriär inom socialtjänsten och där-

med en medveten strategi för att förändra bilden av det kommunala som något grått och trist. Om-

sorgssektionen arbetar medvetet med att förmedla att kommunens erbjuder viktiga och utvecklande

arbetsuppgifter.

I takt med en ökande alternativa utförare ökar kravet på uppföljning, vilket i sin tur förändrar social-

tjänstens styrning och ledning.

De ”mjuka” värdena är väsentliga inom socialtjänsten. Det handlar om att få tillgång till det som döl-

jer sig bakom all statistik, öppna jämförelser, indikatorer och modeller. Alla goda resultat kan inte

uttryckas i siffror. Detta leder till ett ökat behov av analyser och konsekvensbeskrivningar för att ge en

förståelse för det som utförs inom organisationen och för att få en långsiktighet i beslutsfattandet.
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vad händer?

Miljömålen har utvärderats och delvis fått nytt innehåll

De nationella miljömålen utvärderades 2010. Efter utvärderingen in-

fördes etappmål istället för delmål samt preciseringar. Preciseringarna

är precis vad det låter som, tydliggöranden av miljömålen. Vidare har

regeringen listat ett antal områden som de anser bör prioriteras. De

områden regeringen pekat ut är: luftföroreningar, farliga ämnen, av-

fall och biologisk mångfald. Eftersom kommunen håller på att ta fram

lokala miljömål har det stor betydelse för kommunen.

Europa 2020-strategin, Smart och hållbar tillväxt för alla

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen av

Europa 2020-strategin. Strategin ersätter den tidigare såkallade Lissa-

bonstrategin och utgör därmed 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 innova-

tion, hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkur-

renskraftigare ekonomi och tillväxt för alla; stimulera en ekonomi

med hög sysselsättning.

Vad innebär det för oss?

På Miljömålsportalen kan man läsa om vilka ändringar som är gjorda. Några viktiga datum att lägga på minnet

är:

• Gällande småskalig vedeldning kommer nya regler att införas 2012.

• Särskilt farliga ämnen – det vill säga hormonstörande och allergiframkallande ämnen ska fasas ut senast

2018. Innan dess gäller strikt användning.

• Information om varors miljö- och hälsofarliga egenskaper ska förbättras.

• Man vill öka resurshushållningen, 50 % av avfallet från hushåll, storkök, butiker o restauranger ska sor-

teras ut och behandlas biologiskt, varav 40 % ska gå till biogasframställning senast 2018.

• Resursåtervinning gäller även byggavfall, 70 % av byggavfallet ska återvinnas senast 2020.

• För hotade arter ska det finnas ett åtgärdsprogram senast 2018.

• Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur ett

varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet

minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras.

Exempel på preciseringar:

Myllrande våtmarker - Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torv-

täkter har medfört förlust av våtmarker. God bebyggd miljö - hållbar samhällsplanering, städer och tätorter samt

sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på socia-

la, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

Inom demokrati- och visionsberedningen har det tagits fram lokala miljömål för Tranemo kommun.

Ekologisk hållbarhet - åtgärder i

den strategiska planen

Tranemo kommun ska formas

inom ramen för vad miljö och

människors hälsa tål. Tranemo

kommun ska ge förutsättningar

för en god hälsa på lika villkor

för hela befolkningen. De miljö-

kvalitetsmål som riksdagen har

antagit ska visa vägen för vår

strävan att åstadkomma ett

ekologiskt hållbart samhälle. De

ska också vara grunden när loka-

la miljömål för Tranemo kom-

mun tas fram.
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BOENDE

Vad händer?

Regeringens ambition: Väl fungerande bostadsmarknader med lång-

siktigt stabila regelverk samt med sunda och förutsägbara villkor för

byggande, ägande och förvaltning av bostäder i alla upplåtelseformer

är målsättningen. Bostäder med god kvalitet ska eftersträvas och kon-

kurrens ska råda inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbu-

det ska styras av efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmark-

nad i alla delar av landet.

Allt fler äldre väljer att bo kvar i den egna bostaden. Kvarboendeprin-

cipen ger alla rätt att få stöd och omsorg i den egna bostaden. I kom-

bination med åldrande befolkning innebär detta att behovet av ordi-

närt, men senioranpassat, boende ökar. Detta i sin tur leder till ökad

efterfrågan samt ökat behov av avancerad hemsjukvård.

Kommunens demografiska förutsättningar innebär att det är viktigare

än någonsin att bidra till förutsättningar för omflyttning inom kommunen,

i stället för motsatsen där andelen invånare som närmar sig eller överstiger pensionsåldern i vissa fall

kan välja att omvandla sitt fritidsboende utanför kommunen till permanentbostäder. De västkust-

kommuner som sedan länge varit Tranemobons fritidsorter väljer ofta att anpassa fritidshusområden

och detaljplaner för sådana ändamål.

Vad innebär det för oss?

Problemen kvarstår med att få till stånd nödvändiga byggnationer i landsbygdskommuner eftersom

byggkostnaderna är i princip detsamma som i större städer men marknadsvärdena betydligt lägre.

Byggrestriktioner och planprocesser är minst lika omfattande i landsbygdskommuner som i städer

trots förslag om förenklingar.

Förståelse hos länsstyrelsen för behovet av attraktiva bostadsområden är fortfarande bristfällig.

Det är viktigt att planlägga för flerbostadshus centralt för att möta behovet av bostäder för bl a senio-

rer. Detaljplan för Tranemoparken kommer att antas under hösten. Denna medger uppförande av 100

– 150 lägenheter i attraktivt läge i centrala Tranemo. LIS planen har antagits av kommunfullmäktige.

Omstruktureringen av äldreboendena måste fortsätta och fler anpassade bostäder såsom trygghetsbo-

ende och seniorboende tillskapas. Att stimulera en omsättning på bostadsmarknaden, där äldre med-

borgare väljer att sälja sin villa tidigare än idag, förutsätter ett varierat utbud av bra bostäder för äldre.

Åtgärder i den strategiska pla-

nen

Planera för en stärkt centralort

Erbjuda boende för alla

Möjliggöra miljöboende

Tillhandahålla attraktiva tomter

Uppmuntra boendet på lands-

bygden
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KOMMUNIKATIONER

Vad händer?

Det övergripande målet i regeringens bredbandsstrategi är att Sverige

ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet

är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och

innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart sam-

hälle. Det hjälper också till att de utmaningar en ökad globalisering,

klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt

land innebär.

En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det finns tillgång

till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. År 2020 bör

90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om

minst 100 Mbit/s.

I regeringens trafikpolitiska beslut pekas ut vilka projekt som Trafik-

verket ska prioritera under planperioden och hur Trafikverket ska

prioritera medlen för drift och underhåll. Totalt satsas 497 miljarder

kronor på infrastrukturen mellan 2010 och 2021. Av dessa är 417 miljarder kronor statlig finansiering,

65 miljarder kronor medfinansiering i form av trängselskatt, vägavgifter och kommunala satsningar

samt ca 15,6 miljarder kronor i framtida banavgiftsintäkter. Den ekonomiska ramen för Västra Göta-

land är 5 835 Mkr.

I Trafikverkets kapacitetsutredning redovisas bl. a förutsättningarna för utbyggnad av framtida järn-

vägsnät. Verkets slutsats är att det utifrån dagens kunskapsläge inte går att identifiera och kvantifiera

monetära nyttor som uppväger anläggningskostnaderna för Götalandsbanan och Europabanan eller

för uppgraderade stambanor.

Vissa av höghastighetsbanornas delsträckor är väl utredda och är angelägna ur andra aspekter än

höghastighet bl. a Mölnlycke–Bollebygd mellan Göteborg och Borås som har en stor potential för regi-

onalt resande mellan Västsveriges två största städer, samtidigt som Landvetter ansluts.

I höstens budgetproposition förväntas beslut om infrastruktursatsningar bl a första etappen, Möln-

lycke – Rävlanda, på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Fr. o m 2012 har Västra Götalandsregionen tagit över hela ansvaret för Västtrafik. En skatteväxling har

genomförts för att finansiera detta.

Vad innebär det för oss?

Kommunen har tagit beslut om en IT strategi i vilken kommunens insatser och åtgärder för bred-

bandsutbyggnaden beskrivs. En utbyggnad av fiber till utpekade anslutningspunkter pågår.

En målbild för utvecklingen av kollektivtrafiken i Sjuhärad fram till 2025 har antagits av förbundsdi-

rektionen. För åtgärder de närmaste åren har ett förslag till kollektivtrafikprogram utarbetats. Ambi-

tionen i programmen är främst en kraftig utveckling av tågtrafiken men även utveckling av övrig tra-

fik. Kommunen måste nu ha en kontinuerlig dialog med Västtrafik för att uppnå ambitionerna i pro-

grammen. Trafikförsörjningsprogrammet för Regionen kommer att beslutas av regionfullmäktige i

höst. En tågstrategi för Regionen håller på att tas fram.

Kommunen har dialog med Trafikverket om angelägna satsningar på väg- och järnvägsnätet. För

kommunens del är det viktigt, som även anges i kapacitetsutredningen, att tillsammans med kommu-

nerna utmed Kust till kustbanan agera för en modern järnväg mellan Borås och Göteborg .

Åtgärder i den strategiska pla-

nen

Verka för ett ökat kollektivt

resande

Förbättra transportnäten

Erbjuda infrastruktur av hög

kapacitet för IT-kommunikation

Stimulera användandet av håll-

bara drivmedel
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LÄRANDE

Vad händer?

Reformarbetet inom den svenska skolan är för närvarande intensivare

än på många, många år. Som skolhuvudman skall kommunen bland

annat förhålla sig till en ny skollag, nya läroplaner, en ny lärarutbild-

ning, ett nytt betygssystem, betyg från årskurs 6 och kravet på lärarle-

gitimation.

Förändringsarbetet inom skolverksamheten – från förskola till vuxen-

utbildning – styrs i stor utsträckning av centrala regler och initiativ.

Det intensiva och genomgripande reformarbetet ställer allt högra krav

på kommunen som skolhuvudman. Den statliga tillsynsmyndigheten

har fått en tydligare roll när det gäller efterlevnad av de statliga styr-

dokumenten.

I styrdokumenten betonas att det är skolhuvudmannens uppgift att ge de förutsättningar för att sko-

lorna skall klara sitt uppdrag att leva upp till de nationella målen.

Inom gymnasieskolan betonas samverkan med näringslivet och betydelsen av entreprenörskap och

entreprenöriellt lärande, som viktiga faktorer för Sveriges konkurrenskraft i en allt mer globaliserad

värld.

I den nya skollagen ges förskolan status av att vara en egen skolform, d.v.s. en utveckling från 90-talet

från att ha varit en del av socialtjänsten och handlat om omsorg till att bli en skolform med ett peda-

gogiskt uppdrag.

Samverkan med andra aktörer, högskola, näringsliv, region och kommuner blir allt viktigare. Inom

Boråsregionens kommunalförbund har samverkan ökat, framförallt vad gäller gymnasie- och vuxen-

utbildningsfrågor.

Utbildningsnivån i Tranemo kommun är låg i jämförelse med riket. Ca 12 % av invånarna i Tranemo

kommun har eftergymnasial utbildning i jämförelse med ca 22 % i riket som helhet.

Vad innebär det för oss?

Den nya skollagen och de nya läroplanerna ställer stora krav på kommunen som skolhuvudman. De

nya styrdokumenten ställer långtgående krav på att verksamheten skall utvecklas kvalitativt. Kvalite-

ten skall dels höjas genom ett förtydligat uppdrag och tydligare mål, dels genom beslutade reformer.

Detta gäller från förskola till gymnasium. Några exempel på aktuella reformer är:

 Lärarlegitimation där kravet på behörighet i ämne och för rätt ålder kräver omfattande kom-

petensutvecklingsinsatser.

 Införandet av ett introduktionsår för nyutexaminerade förskollärare/lärare.

 GY 11-reformen innebär att den gamla programstrukturen och programinnehållet löper paral-

lellt med det nya upplägget.

 I de nya styrdokumenten tydliggörs kravet att eleverna ska lära sig modern teknik som ett

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

I syfte att möta förändringarna och att öka måluppfyllelsen pågår ett intensivt utvecklingsarbete som

om fattar insatser från förskolan till vuxenutbildningen. Utvecklingsinsatserna omfattar bland annat

arbete med att införa de nya läroplanerna, fördjupning av kursplanerna, anpassning och utveckling av

datastödet för dokumentation, kompetensutveckling av förskollärare och lärare. Insatserna genomförs

dels på hemmaplan, dels i samarbete med bl a Borås högskola, Navet, Skolverket och mjukvaruleve-

rantörer av dokumentationsstöd.

Åtgärder i den strategiska pla-

nen

Ge skolan rätt förutsättningar

Verka för bättre resultat i skolan

Öka flexibiliteten i förskolan

Samverka för livslångt lärande
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För att möta kravet på modern teknik har lärandesektionen i samarbete med IT-avdelningen invente-

rat behovet av teknisk infrastruktur, trådlöst nätverk, på samtliga skolor för att skapa tekniska förut-

sättningar att leva upp till styrdokumentens krav. Tendensen i riket är att allt fler kommuner väljer att

satsa på en hög datortäthet för eleverna, 1-1 eller 1-2-lösningar, vilket ligger i linje med styrdokumen-

ten men också i linje med behoven av pedagogisk utveckling och förnyelse. En flexiblare undervisning

som är mindre kopplad till traditionella läromedel och mer fokuserar på modern pedagogik skapar

möjligheter för kreativitet och ett entreprenöriellt lärande hos både lärare och elever.

I den nya skollagen är förskolan en egen skolform. Förskolorna i kommunen har öppet 05:30 till 18:30.

En utredning har genomförts beträffande möjligheterna till och kostnaderna för att kunna erbjuda

förskoleverksamhet även under kvällar och helger.

Gymnasiet har ett utvecklat samarbete med näringslivet, i form av arbetsplatsförlagt lärande och lär-

lingsutbildning, samt under våren också ett fördjupat samarbete med AP&T. På Tranängskolan 7-9

har samtliga arbetslag ett fadderföretag, i syfte att närma utbildningen till näringslivet.

Samverkan sker i olika former med högskolorna i Borås och Jönköping, med kommunerna i närområ-

det och inom kommunalförbundet och genom andra nätverk.
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FÖRETAGSAMHET

Vad händer?

Arbetskraftsbrist utifrån generationsväxling

Generationsväxlingen drabbar samtliga län och kommuner, men med

olika styrka. Storstadskommunerna och universitetsstäderna kommer

att klara sig bäst medan utvecklingen kommer att slå hårt mot mindre

kommuner, enligt en rapport från AMS. Under perioden 2009-2015

sker den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden då födelse-

kullarna 1944 till 1950 når pensionsåldern. Den aktiva befolkningen,

18-64 år, förändras marginellt medan den sammantagna befolkningen

ökar, vilket betyder att försörjningsbördan för de som arbetar ökar.

Andelen företagare över 55 år i Tranemo är 42,3 %, i Sverige 35,9 %.

Vad händer med generationsväxlingen i Tranemoföretagen?

Arbetskraftbrist utifrån missmatchning

Många ingenjörutbildningar saknar idag studenter, trots att det finns ett stort behov från näringslivet.

Enligt SCB:s Trender och prognoser 2011 väntas efterfrågan på ingenjörer år 2030 att överstiga till-

gången med 50 000 personer. Ungdomsarbetslösheten är hög samtidigt som företagen söker med ljus

och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Hur ska vi matcha behov och kompetens?

Vad innebär det för oss?

Vi kommer att få konkurrera om arbetskraften med våra närliggande kommuner . Redan idag ser vi

hur svårt vi har att få unga medarbetare att vilja vara kvar längre på en och samma arbetsplats. Vi

måste inse att den yngre generationen har en annan syn på arbete och hur länge man vill vara på en

arbetsplats. Tendenser visar även att man inte är kvar i samma yrke hela livet. En annan aspekt är att

inse hur viktigt det är med kunskapsöverföring från den äldre generationen till den yngre, ex. genom

mentorskap, vilket kanske även skulle kunna innebära någon form av ”arbetsbördeavlastning”. Även

om den faktiska pensionsåldern har ökat något så är det en utmaning att få kommande pensionärer att

arbeta längre och framförallt att orka klara fram till nuvarande pensionsålder. Andelen av befolkning-

en i Tranemo över 65 år är 21,7% jämfört med Sverige totalt 18,4%.

En viktig och möjlig faktor att dämpa effekterna av generationsväxlingen är att integrationen av utri-

kesfödda på arbetsmarknaden förbättras. Detta är en grupp som utgör en stor arbetskraftspotential,

men det krävs stora utbildningssatsningar. Arbetskraftsbristen är universell vilket försvårar.

Vi måste arbeta aktivt med våra ungdomar så att de inte fastnar i utanförskap utan kan komma in på

arbetsmarknaden. Överlag är det en hög arbetslöshet hos ungdomar, även i Tranemo kommun. Ung-

domar som inte slutför sin gymnasieutbildning sorteras alltför lätt bort vid rekryteringar. För de ung-

domar som lyckas i gymnasiet och väljer att läsa vidare, är vår utmaning att ge en positiv upplevelse

av näringslivet och kommunen i tidig ålder via praktik och lärlingsplatser för att de ska känna att det

finns arbete efter högre studier i Tranemo kommun.

Kommunen och företagen måste gemensamt satsa på praktikplatser för att på så sätt skapa möjlighe-

ter för arbetslösa grupper men även för att få ungdomar att återvända samt arbeta aktivt för att upp-

muntra nyföretagande genom stöttning, information och nätverkande.

Åtgärder i den strategiska pla-

nen

Stimulera och uppmuntra entre-

prenörskap

Verka för differentiering

Samverka för attraktiva och

hållbara förutsättningar

Öka nyföretagandet

Utveckla besöksnäringen
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LIVSKRAFT

Vad händer?

Med ett aktivt folkhälsoarbete minskar förekomsten av våra vanli-

gaste folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, skador

och psykisk ohälsa.

En förbättrad folkhälsa kan ge stora besparingar. Enligt folkhälsoin-

stitutet kostar ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall samhället

minst 120 miljarder kronor per år.

Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och ekonomisk till-

växt. Hälsofrämjande insatser under hela levnadsloppet är viktiga

och kommer att bli allt viktigare. Det sker en demografisk föränd-

ring och en allt större del i befolkningen blir äldre. Därför måste

förutsättningar till en självständig ålderdom med god livskvalitet

skapas.

Den psykiska ohälsan har ökat markant i gruppen 16–24 år. Ökningen är särskilt tydlig från mitten av

1990-talet och framåt i tiden (Socialstyrelsen, 2009; SOU 2006:77). Vissa studier tyder på en utplaning

av den psykiska ohälsan. Någon motsvarande ökning av psykiska problem har inte påvisats i åldrarna

under 15 år.

Ungas och unga vuxnas demokratiska deltagande är lågt, och det finns betydande skillnader mellan

hög- och lågutbildade.

I Västra Götalandsregionens regionala kulturplan 2013-2015, som är regionens förhandlingsunderlag

med Statens Kulturråd angående fördelningen av de statliga kulturpengarna till regionen, är en av de

strategiska utgångspunkterna för ett vidgat kulturliv där fler deltar en tvärsektoriell samverkan. I

detta arbete skall kommunal och delregional samverkan och utveckling ske inom följande områden:

 Stöd av Cultural Planningarbetet och metodutveckling inom samhällsplanering

 Biblioteksutveckling

 Platsspecifika områden utvecklas

 Diskussioner kring den samtida konsten

 Samtal kring industrihistoria påbörjas

Frågorna kring kulturens betydelse för välbefinnandet får allt större betydelse. Kulturkonsumtion

bidrar till ett friskare och rikare liv.

Föreningslivet spelar en stor roll för såväl gemenskap som träning i demokratiska styrelseformer.

Dessutom bidrar föreningarna till en god folkhälsa hos medborgarna.

Vad innebär det för oss?

Tranemo kommun har lika stor problematik som övriga kommuner. Vi behöver arbeta förebyggande

men också hälsobefrämjande för att se till att den ökande hälsan bland kvinnor fortsätter och för att

minska den ökande ohälsan bland männen. Detta gäller både barn, ungdomar, unga vuxna och vux-

na. Dessa delar lyfts också fram i verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet. Ett nytt folkhälsoavtal har

upprättas mellan kommunen och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Detta avtal ska utgöra grun-

den för ett fortsatt aktivt folkhälsoarbete i kommunen tillsammans med regionen.

Åtgärder i den strategiska pla-

nen

Verka för en god hälsa

Göra kommunen tillgänglig

Utveckla former för delaktighet

Bredda föreningslivet

Verka för ett berikande kulturliv
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I kommunens stöd till föreningslivet prioriteras

 Nätverksbyggande och samverkan

 Gemenskap för alla

 Barn och unga

 Nyskapande aktiviteter som främjar utveckling

 Det goda livet; aktiviteter som främjar en sund livsstil

Kommunens regler för bidragsgivning till föreningslivet har reviderats, med inriktning att förenings-

bidragen i ökad utsträckning ska stimulera aktiviteter bland barn och unga.
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SERVICE - OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN

PROCESSTÖD

Kopiering/Föreningskopiering
Grundavgift 54,00 kr 67,50 kr 3,8% 54,40 kr 68,00 kr 0,7%

därutöver för vitt papper, öre/kopia 0,55 kr 0,69 kr 3,8% 0,56 kr 0,70 kr 1,4%

för färgat papper, öre/kopia 0,76 kr 0,95 kr 2,7% 0,80 kr 1,00 kr 5,3%

Allmänna handlingar, per kopia 4,20 kr 5,25 kr 1,2% 4,00 kr 5,00 kr -4,8%

(De första tio exemplaren av allmän handling är gratis, ingen grundavgift för allmän handling)

Utskrifter/ kopior i färg

A4 enkelsidig 2,70 kr 3,38 kr 1,9% 2,40 kr 3,00 kr -11,2%

A4 dubbelsidig 5,40 kr 6,75 kr 1,9% 4,80 kr 6,00 kr -11,1%

A3 enkelsidig 4,00 kr 5,00 kr 1,2% 4,00 kr 5,00 kr 0,0%

A3 dubbelsidig 8,00 kr 10,00 kr 1,9% 8,00 kr 10,00 kr 0,0%

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

till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek.

Prenumeration
Handlingar till Kommunfullmäktige, per år 370,00 kr 370,00 kr 5,7% 1 100,00 kr 1 100,00 kr 197,3%

Handlingar till Kommunstyrelsen, per år 630,00 kr 630,00 kr Ny -13 1 800,00 kr 1 800,00 kr 185,7%

Handlingar till Allmänna utskottet, per år 940,00 kr 940,00 kr Ny -13 Taxan utgår

Handlingar till Bildnings- och kulturskottet, per år 154,00 kr 154,00 kr Ny -13 Taxan utgår

Handlingar till Omsorgs- och folkhälsoutskottet, per år 360,00 kr 360,00 kr Ny -13 Taxan utgår

Byggverksamhet
Mättaxa per timme 810,00 kr 1 012,50 kr 1,3% Taxan utgår

Bygglovtaxa (en tusendels prisbasbelopp, multipliceras

med faktorer). 44,50 kr 44,50 kr 1,1% Taxan utgår

Prövning av tillstånd enl hälsoskyddslag 0,00 kr

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Taxa för lokal behörighet av obligatorisk

ventilationskontroll, avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Miljöverksamhet

Prövning och tillsyn inom miljöbalkens

område: Skydd av naturen
Prövning

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från

föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur-

och växtskyddsområde och vattenskyddsområde 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter

för natur- och vattenskyddsområde 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna,

enkla ärenden, 1 handläggningstimme 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Strandskyddstillsyn. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår
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Anmälan

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd

inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

som kräver anmälan enl föreskrifter för natur- och

kulturreservat elle vattenskyddsområde. 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn i övrigt

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och

växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller

allemansrätten. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Verksamheter mm. Miljöfarlig verksamhet
Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppanordning

eller anslutning av vattentoalett enl 13 § Förordningen (SFS

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark

eller vatten 6 480,00 kr 6 480,00 kr 1,3% Taxan utgår

3. Inrättande av annan avloppsanordning enl vad

kommunen föreskrivit enl 13 § Förordningen (SFS

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt

inom vattenskyddsområde. 6 480,00 kr 6 480,00 kr 1,3% Taxan utgår

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enl punkterna 1,

2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle. 7 290,00 kr 7 290,00 kr 1,3% Taxan utgår

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig

avloppsanordning 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig

avloppsanordning för:

- 6-25 personekvivalenter 7 290,00 kr 7 290,00 kr 1,3% Taxan utgår

- 26-200 personekvivalenter 12 960,00 kr 12 960,00 kr 1,3% Taxan utgår

OBS! För punkterna 1-4 samt 6 ovan gäller att en timmes

handläggningstid tillkommer vid

strandskyddsdispensprövning 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

utvinnen av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

inom vattenskyddsområde 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

Enligt ovanstående punkt, med inkluderad enklare

tillkommer strandskyddsdispensprövning 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Anmälan

Avgift för anmälningspliktig verksamhet enl bilaga för

Förodningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd, se under rubriken tillsyn i övrigt

Hanläggning av anmälan avseende:

Ändring av befintlig godkänd avloppsanordning 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enl 13 §

Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd 4 860,00 kr 4 860,00 kr 1,3% Taxan utgår

Ändring av avloppsanordning enl 14 § Förodrningen (SFS

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 860,00 kr 4 860,00 kr 1,3% Taxan utgår

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enl 17 §

Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

Enligt ovanstående punkt, med tillkommande

strandskyddsdispensprövning 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår
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Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enl förteckning i bilaga

till förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt

gäller enl 5 eller 21 §§ samt U-objekt mer årlig tillsynsavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt. Avgift per

timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Miljöskador enligt 10 kap miljöbalken

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten,

byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enl

10 kap miljöbalken. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Övriga verksamheter- hälsoskydd

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område

med detaljplan eller områdesbestämmelser enl vad

kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (SFS

1998:899) om miljöfarlig varksamhet och hälsoskydd:

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

3. Orm 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än

vattentoalett enl vad kommunen föreskrivit med stöd av 39

§ förodrningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd 4 860,00 kr 4 860,00 kr 1,3% Taxan utgår

Annan prövning av frågor enl lokala föreskrifter. Avgift per

timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Anmälan

Handläggning av anmälan enl 38 § förordningen (SFS

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om

att driva och arrangera:

1. Verksamheten där allmänheten yrkesmässigt erbjuds

hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta

genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,

piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller

stickande verktyg:

- Nivå 1, pålitlig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård,

skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

- Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som

annars används av många människor 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

- skola med mer än 400 elever 4 860,00 kr 4 860,00 kr 1,3% Taxan utgår
- skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

- skola med högst 100 elever 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

- förskola, fritidshem. Öppen fritidsverksamhet eller

resurscenter 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår
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Tillsyn i övrigt

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad

som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av

många enl Naturvårdsverkets allmänna råd samt

badvattenförordningen (SFS 2008:218)

Avgift per timme för provtagning:

1. Strandbad 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Badanläggningar 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

3. Enstaka bassänger 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för

analyser, transporter och frakt. För anläggningar som

behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut enligt

vad som anges i Taxebilaga 3.

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som

meddelats enl 40 § Förordningen (SFS 1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd. Avgift per timme 810,00 kr 810,00 kr 3,9% Taxan utgår

Kemiska produkter
Prövning

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning

av kemiska bekämpningsmedel. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Anmälan

Hanläggningen av anmälan enl 11 § Naturvårdsverkets

föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska

bekämpningsmedel. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Information

Hanläggning av information enl 28 § Förordning (2007:846)

om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Handläggning av information enl 4:1 § Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att

installera anordning enl 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på

information gäller inte anordningar enl 1:2 § som avses att

installeras inomhus)

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i

öppen cisern i mark 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till

öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av

brandfarliga vätskor samt spillolja 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen

cisern ovan mark med tillhörande rörledningar om

cisernen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 1 620,00 kr 1 620,00 kr 1,3% Taxan utgår
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Tillsyn i övrigt

Återkommande tillsyn av följande anläggningar:

1. Anläggningar som är skyldiga att informera enl 28 §

Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och

ozonnedbrytande ämnen 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

2. Rapportering till tillsynsmyndigheten enl 8:8 § i

Naturverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot

mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga

vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna

cisterner ovan mark som förvaras inomhus). Avgift per

timme för punkt a-d.

a) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller

dieselbrännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen

cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och

slangledningar eller hantering av mer än 250 liter

brandfarlig vätska som bedömts som betryggande enligt

besiktningsprotokollet. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

b) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller

dieselbrännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen

cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och

slangledningar eller hantering av mer än 250 liter

brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enl

besiktningsprotokollet. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

c) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller

dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande

rörledningar om cistern rymmer mer än 1 m3 men högst

10 m3 och som bedömts som betryggande enl

besiktningsprotokollet. Timavg. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

d) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i

öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om

cistern rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3, och som

inte bedömts som betryggande enl besiktningsprotokollet.

Timavg. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Avfall och producentansvar
Prövning

Prövning av ansökan om dispens/ tillstånd att själv

återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enl 15 kap 18

§ tredje och fjärde styckena miljöbalken. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Anmälan

Hanläggning av anmälan från fastighetsägare eller

nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning,

återvinning eller bortskaffande av annat avfall än

trädgårdsavfall på fastigheten enl 38 § Avfallsförordningen

(SFS 2001:1063). Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Hanläggning av anmälan från fastighetsägare eller

nyttjanderättshavare om kompostering av hushållsavfall.

Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår
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Tillsyn i övrigt

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall

med tillstånd enl 26 eller 27 §§ Avfallsförordningen (SFS

2001:1063). Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.

Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Livsmedelskontroll enl Livsmedelslagen

Godkännande, registrering och normal offentlig kontroll

samt extra offentlig kontroll debiteras timavgift med stöd

av Avgiftsförordningen (2006:1166) 1 250,00 kr 1 250,00 kr 0,0% Taxan utgår

Tillsyn enl Strålskyddslagen

Tillsyn av solarier enl strålskyddslagen. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn och prövning enl alkohollagen
Prövningsavgifter serveringstillstånd:

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och

slutna sällskap 6 470,00 kr 6 470,00 kr 1,1% Taxan utgår

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

cateringverksamhet 6 470,00 kr 6 470,00 kr 1,1% Taxan utgår

Stadigvarande serveringstillstånd till tillverkningsställe 6 470,00 kr 6 470,00 kr 1,1% Taxan utgår

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang (max 3

dgr) 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang (> 3

dgr) 4 050,00 kr 4 050,00 kr 1,3% Taxan utgår

Utvidgade tillstånd 3 040,00 kr 3 040,00 kr 1,3% Taxan utgår

Utvidgade tillstånd, serveringstid 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Ändrade förutsättningar i bolag; prövning av nya ägare i HB

& AB 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 430,00 kr 2 430,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (max 3 dgr) 3 240,00 kr 3 240,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 1 320,00 kr 1 320,00 kr 1,5% Taxan utgår

Avgift för kunskapsprov (per tillfälle) 610,00 kr 610,00 kr 1,7% Taxan utgår

Nyansökningar, ej tillfälliga

Tillsynsavgifter

Tillsyn över försäljning av folköl, alkoholservering. Avgift

per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Fast tillsynsavgift per år

Rörlig tillsynsavgift per år enl nedan:

Renodlade matserveringar

Övriga serveringsställen

Receptfria läkemedel
Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift

per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår

Tillsyn enligt tobakslagen
Tillsyn enligt tobakslagen. Avgift per timme. 810,00 kr 810,00 kr 1,3% Taxan utgår
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STRATEGISEKTIONEN

Avser befintliga detaljplaner, vid beställning av ny

detaljplan tecknas separat planavtal.

För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.

Villatomt omfattande en lägenhet 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr -25,0%

Flerbostadshus

Grundavgift 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr -25,0%

Avgift per kvm lägenhetshyra 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 tomthyra 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%
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TEKNISKA SEKTIONEN

VATTEN OCH AVLOPP
Grundavgift

-"- , Qn 2,5, per år 3 670,00 kr 4 587,50 kr 3,0% 3 743,00 kr 4 678,75 kr 2,0%

-"- , Qn 5,0, per år 10 623,00 kr 13 278,75 kr 3,0% 10 835,00 kr 13 543,75 kr 2,0%

-"- , Qn 10, per år 30 703,00 kr 38 378,75 kr 3,0% 31 317,00 kr 39 146,25 kr 2,0%

-"- , Qn 15, 50 mm, per år 97 658,00 kr 122 072,5 kr 3,0% 99 611,00 kr 124 513,75 kr 2,0%

-"- , 80 mm, per år 331 176 kr 413 970 kr 3,0% 337 800,00 kr 422 250,00 kr 2,0%

-"- , 100 mm, per år 658 190 kr 822 738 kr 3,0% 671 354,00 kr 839 192,50 kr 2,0%

Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten 6 007,00 7 508,75 3,0% 6 127,00 7 658,75 2,0%

Kommunal avlopp med mätning, eget vatten 2 845,00 3 556,25 3,0% 2 902,00 3 627,50 2,0%

Kommunal vatten med mätning, eget avlopp 2 845,00 3 556,25 3,0% 2 902,00 3 627,50 2,0%

Rörlig avgift

V, vattenförsörjning per kbm 10,48 kr 13,10 kr 3,0% 10,69 kr 13,36 kr 2,0%

S, spillvattenavlopp per kbm 15,74 kr 19,68 kr 3,0% 16,05 kr 20,06 kr 1,9%

eller tillsammans per kbm 26,22 kr 32,78 kr 3,0% 26,74 kr 33,43 kr 2,0%

Sker ej mätning av byggvatten, skall fast brukningsavgift erläggas per lägenhet

1 lgh 903,00 kr 1 128,75 kr 3,0% 921,00 kr 1 151,25 kr 2,0%

2-5 lgh 529,00 kr 661,25 kr 3,0% 540,00 kr 675,00 kr 2,1%

6-25 lgh 362,00 kr 452,50 kr 3,0% 369,00 kr 461,25 kr 1,9%

26-70 lgh 270,00 kr 337,50 kr 3,0% 275,00 kr 343,75 kr 1,9%

71- lgh 174,00 kr 217,50 kr 3,0% 177,00 kr 221,25 kr 1,7%

Fristående bostadshus eller liknande 880,00 kr 1 100,00 kr 3,0% 900,00 kr 1 125,00 kr 2,3%

Avstängningsavgift 814,00 kr 1 017,50 kr 3,0% 828,00 kr 1 035,00 kr 1,7%

Anslutningsavgift
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet erlägges anslutningsavgift med:

a) En servisavgift per fastighet avseende:

servisledning för vattenförsörjning 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

servisledning för avlopp 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

- särskild servisledning från dag- och dränvattenavlopp

från fastighet 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

eller tillsammans 24 660,00 kr 30 825,00 kr 3,0% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 1,9%

b) grundavgift per fastighet 22 040,00 kr 27 550,00 kr 3,0% 22 480,00 kr 28 100,00 kr 2,0%

c) en avgift per kvm tomtyta 26,80 kr 33,50 kr 3,0% 27,40 kr 34,25 kr 2,2%

d) en avgift per lägenhet 19 160,00 kr 23 950,00 kr 3,0% 19 540,00 kr 24 425,00 kr 2,0%

För annan fastighet erläggs anslutningsavgift med:

a) en servisavfigt per fastighet avseende:

- servisledning för vattenförsörjning 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

- servisledning för avlopp 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

- särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från

fastighet 8 220,00 kr 10 275,00 kr 3,0% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9%

eller tillsammans 24 660,00 kr 30 825,00 kr 3,0% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 1,9%

b) grundavgift per fastighet 41 300,00 kr 51 625,00 kr 3,0% 42 120,00 kr 52 650,00 kr 2,0%

c) en avgift per kvm tomtyta 14,00 kr 17,50 kr 4,0% 14,00 kr 17,50 kr 0,0%

d) en avgift per kvm byggnadsarea 30,00 kr 37,50 kr 3,0% 30,50 kr 38,13 kr 1,7%

RENHÅLLNING
Grundavgift

Per bostadsenhet eller per företag 852,00 kr 1 065,00 kr 5,0% 895,00 kr 1 118,75 kr 5,0%

För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong 353,00 kr 441,25 kr 5,0% 371,00 kr 463,75 kr 5,1%
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Rörlig avgift

Fastighet i tätort, hämtning var 14:e dag

Komposterar:

1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 731,00 kr 913,75 kr 4,0% 768,00 kr 960,00 kr 5,1%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 092,00 kr 1 365,00 kr 4,0% 1 147,00 kr 1 433,75 kr 5,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 1 751,00 kr 2 188,75 kr 4,0% 1 838,00 kr 2 297,50 kr 5,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 2 899,00 kr 3 623,75 kr 4,0% 3 044,00 kr 3 805,00 kr 5,0%

Gemensamt kärl 26 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 545,00 kr 681,25 kr 4,0% 572,00 kr 715,00 kr 5,0%

Hämtning var 4:e vecka

Komposterar

1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 394,00 kr 492,50 kr 4,0% 414,00 kr 517,50 kr 5,1%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 523,00 kr 653,75 kr 4,0% 549,00 kr 686,25 kr 5,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 810,00 kr 1 012,50 kr 4,0% 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 670,00 kr 2 087,50 kr 4,0% 1 754,00 kr 2 192,50 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 260,00 kr 325,00 kr 4,0% 273,00 kr 341,25 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 404,00 kr 505,00 kr 4,0% 424,00 kr 530,00 kr 5,0%

Hämtning var 8:e vecka

Komposterar

1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 284,00 kr 355,00 kr 4,0% 298,00 kr 372,50 kr 4,9%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 454,00 kr 567,50 kr 4,0% 477,00 kr 596,25 kr 5,1%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 660 lit, per år 750,00 kr 937,50 kr 4,0% 787,00 kr 983,75 kr 4,9%

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 227,00 kr 283,75 kr 4,0% 238,00 kr 297,50 kr 4,8%

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 660 lit, per år 374,00 kr 467,50 kr 4,0% 393,00 kr 491,25 kr 5,1%

Hämtning en gång/vecka Specialbon endast efter ö k med tekniska!

Komposterar:

1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 2 250,00 kr 2 812,50 kr 4,0% 2 362,00 kr 2 952,50 kr 5,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 3 608,00 kr 4 510,00 kr 4,0% 3 788,00 kr 4 735,00 kr 5,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 5 970,00 kr 7 462,50 kr 4,0% 6 268,00 kr 7 835,00 kr 5,0%

Hämtning var 14:e dag

Komporterar ej:

1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 2 009,00 kr 2 511,25 kr 4,0% 2 109,00 kr 2 636,25 kr 5,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 2 998,00 kr 3 747,50 kr 4,0% 3 148,00 kr 3 935,00 kr 5,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 4 817,00 kr 6 021,25 kr 4,0% 5 058,00 kr 6 322,50 kr 5,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 7 977,00 kr 9 971,25 kr 4,0% 8 376,00 kr 10 470,00 kr 5,0%

Hämtning en gång/vecka specialabon endast efter ö k med

sba!

Komposterar ej:

1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 6 178,00 kr 7 722,50 kr 4,0% 6 487,00 kr 8 108,75 kr 5,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 9 925,00 kr 12 406,25 kr 4,0% 10 421,00 kr 13 026,25 kr 5,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 16 432,00 kr 20 540,00 kr 4,0% 17 254,00 kr 21 567,50 kr 5,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 4:e vecka

Komposterar:

1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 393,00 kr 491,25 kr 4,0% 413,00 kr 516,25 kr 5,1%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 523,00 kr 653,75 kr 4,0% 549,00 kr 686,25 kr 5,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 810,00 kr 1 012,50 kr 4,0% 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 670,00 kr 2 087,50 kr 4,0% 1 754,00 kr 2 192,50 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 260,00 kr 325,00 kr 4,0% 273,00 kr 341,25 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 404,00 kr 505,00 kr 4,0% 424,00 kr 530,00 kr 5,0%

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 1 497,00 kr 1 871,25 kr 4,0% 1 572,00 kr 1 965,00 kr 5,0%

1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 2 409,00 kr 3 011,25 kr 4,0% 2 529,00 kr 3 161,25 kr 5,0%
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Fastighet utanför tätort, hämtning var 8:e vecka

Komposterar:

1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 283,00 kr 353,75 kr 4,0% 297,00 kr 371,25 kr 4,9%

1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 453,00 kr 566,25 kr 4,0% 476,00 kr 595,00 kr 5,1%

Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, 370 lit, per år 227,00 kr 283,75 kr 4,0% 238,00 kr 297,50 kr 4,8%

Fritidsbostad

Komposterar:

80 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 198,00 kr 247,50 kr 4,0% 208,00 kr 260,00 kr 5,1%

190 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 265,00 kr 331,25 kr 4,0% 278,00 kr 347,50 kr 4,9%

370 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 406,00 kr 507,50 kr 4,0% 426,00 kr 532,50 kr 4,9%

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 190 lit, per år 132,00 kr 165,00 kr 4,0% 139,00 kr 173,75 kr 5,3%

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 370 lit, per år 204,00 kr 255,00 kr 4,0% 214,00 kr 267,50 kr 4,9%

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 393,00 kr 491,25 kr 4,0% 413,00 kr 516,25 kr 5,1%

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 523,00 kr 653,75 kr 4,0% 549,00 kr 686,25 kr 5,0%

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 370 lit, per år 810,00 kr 1 012,50 kr 4,0% 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 260,00 kr 325,00 kr 4,0% 273,00 kr 341,25 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 404,00 kr 505,00 kr 4,0% 424,00 kr 530,00 kr 5,0%

Komposterar ej:

Utskrift av dubbelkort/ st 150,00 kr 187,50 kr 0,0% 157,00 kr 196,25 kr 4,7%

Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 1 497,00 kr 1 871,25 kr 4,0% 1 572,00 kr 1 965,00 kr 5,0%

Hofsnär 13 hämt, kärl 370 lit, per år 2 409,00 kr 3 011,25 kr 4,0% 2 529,00 kr 3 161,25 kr 5,0%

Latrin

Latrin, minst 5 st, per år 1 631,00 kr 2 038,75 kr 4,0% 1 713,00 kr 2 141,25 kr 5,0%

Efterbeställning 408,00 kr 510,00 kr 4,0% 428,00 kr 535,00 kr 4,9%

Tillägg

Gångavstånd kr/mtr/år 2,50 kr 3,13 kr Ny fr 13 2,60 kr 3,25 kr 3,8%

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 100,00 kr 125,00 kr Ny fr 13 105,00 kr 131,25 kr 5,0%

Dock högst 2730 kr/år exkl moms oavsett hämtningsintervall.

Extra säck 160 liter 78,00 kr 97,50 kr 4,0% 82,00 kr 102,50 kr 5,1%

Beställning av extra säckar, 10 st 541,00 kr 676,25 kr 4,0% 568,00 kr 710,00 kr 5,0%

Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)

Säck eller kärl upp till 240 lit, per st 216,00 kr 270,00 kr 4,0% 227,00 kr 283,75 kr 5,1%

Övriga tjänster (nytt fr 2010)

Öppning av soprum, bom, grind etc, kr/tillfälle 17,00 kr 21,25 kr 4,0% 18,00 kr 22,50 kr 5,9%

Upplåsning av kärl, kr/styck/gång 17,00 kr 21,25 kr 4,0% 18,00 kr 22,50 kr 5,9%

Inköp av lås till kärl, kr/styck 171,00 kr 213,75 kr 4,0% 180,00 kr 225,00 kr 5,3%

Köp av sopkärl

Kärl 80 liter 264,80 kr 331,00 kr 278,40 kr 348,00 kr 5,1%

Kärl 190 liter 600,00 kr 750,00 kr 630,40 kr 788,00 kr 5,1%

Kärl 370 liter 920,00 kr 1 150,00 kr 966,40 kr 1 208,00 kr 5,0%

Kärl 660 liter 1 520,00 kr 1 900,00 kr 1 596,00 kr 1 995,00 kr 5,0%
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Avgifter återvinningscentralen Gudarp

Privathushåll:

Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall

Brännbart

Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm 162,00 kr 202,50 kr 4,0% 170,00 kr 212,50 kr 4,9%

Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm 324,00 kr 405,00 kr 4,0% 340,00 kr 425,00 kr 4,9%

Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm 83,00 kr 103,75 kr 4,0% 87,00 kr 108,75 kr 4,8%

Deponirest

Sorterat <1,0 kbm 208,00 kr 260,00 kr 4,0% 218,00 kr 272,50 kr 4,8%

Sorterat 1,1-2,0 kbm 416,00 kr 520,00 kr 4,0% 437,00 kr 546,25 kr 5,0%

Sorterat 2,1-4,0 kbm 832,00 kr 1 040,00 kr 4,0% 874,00 kr 1 092,50 kr 5,0%

Sorterat >4,0 kbm, per kbm 208,00 kr 260,00 kr 4,0% 218,00 kr 272,50 kr 4,8%

Företagskort

Volymklass/år

Upp till 500 kg 1 040,00 kr 1 300,00 kr 4,0% 1 092,00 kr 1 365,00 kr 5,0%

500 kg - 1000 kg 2 080,00 kr 2 600,00 kr 4,0% 2 184,00 kr 2 730,00 kr 5,0%

1000 kg - 1500 kg 3 120,00 kr 3 900,00 kr 4,0% 3 276,00 kr 4 095,00 kr 5,0%

1500 kg - 2000 kg 4 160,00 kr 5 200,00 kr 4,0% 4 368,00 kr 5 460,00 kr 5,0%

Utskrift av dublettkort/ st 150,00 kr 187,50 kr 0,0% 157,00 kr 196,25 kr 4,7%

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar

<2,0 kbm, per tömning 589,00 kr 736,25 kr -5,0% 618,00 kr 772,50 kr 4,9%

2,1-4,0 kbm per tömning 753,00 kr 941,25 kr -7,0% 791,00 kr 988,75 kr 5,0%

5 kbm per tömning 850,00 kr 1 062,50 kr -6,0% 892,00 kr 1 115,00 kr 4,9%

6 kbm per tömning 946,00 kr 1 182,50 kr -5,0% 993,00 kr 1 241,25 kr 5,0%

7 kbm per tömning 1 043,00 kr 1 303,75 kr -5,0% 1 095,00 kr 1 368,75 kr 5,0%

8 kbm per tömning 1 139,00 kr 1 423,75 kr -4,0% 1 196,00 kr 1 495,00 kr 5,0%

9 kbm per tömning 1 236,00 kr 1 545,00 kr -4,0% 1 298,00 kr 1 622,50 kr 5,0%

10 kbm per tömning 1 332,00 kr 1 665,00 kr -3,0% 1 399,00 kr 1 748,75 kr 5,0%

Extra tömning inom 3 arbetsdagar <4 kbm 1 342,00 kr 1 677,50 kr Ny fr 13 1 409,00 kr 1 761,25 kr 5,0%

Extra tömning inom 5 arbetsdagar <4 kbm 1 167,00 kr 1 458,75 kr Ny fr 13 1 225,00 kr 1 531,25 kr 5,0%

Extra tömning <4 kbm, beställd senast 3 dgr innan, bokad

tid för utförande 1 517,00 kr 1 896,25 kr 1 593,00 kr 1 991,25 kr 5,0%

Akut tömning inom 24 tim, <4 kbm ** 1 693,00 kr 2 116,25 kr 43,0% 1 778,00 kr 2 222,50 kr 5,0%

Akut tömning med bokad tid för utförande, <4

kbm** 1 867,00 kr 2 333,75 kr 1 960,00 kr 2 450,00 kr 5,0%

"Bomkörning" 300,00 kr 375,00 kr -25,0% 315,00 kr 393,75 kr 5,0%

Tillägg extra slang vid avstånd >40 m, för varje påbörjade

10 meter 300,00 kr 375,00 kr -40,0% 315,00 kr 393,75 kr 5,0%

**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 645,00 kr 806,25 kr Ny fr -13 677,00 kr 846,25 kr 5,0%

Över 4 kbm, tillägg per kbm 96,50 kr 120,63 kr Ny fr -13 101,30 kr 126,63 kr 5,0%

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 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0% 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0%

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

Tomt avsedd för industriändamål eller annat ändamål

Mark per kvm

Utmed RV 27: 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%

Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%

Övriga orter 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%

Gatubyggnadsbidrag per kvm 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 15,00 kr 15,00 kr 0,0%

Avstyckningskostnad 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0% 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0%
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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 1 200,00 kr 1 500,00 kr

Avstängningsavgift 1 200,00 kr 1 500,00 kr 5,0% 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 3,0% 1 610,00 kr 2 012,50 kr 0,0%

Taxa 2: 100-500 MWh/år 5 280,00 kr 6 600,00 kr 3,0% 5 280,00 kr 6 600,00 kr 0,0%

Taxa 3: 500- MWh/år 16 340,00 kr 20 425,00 kr 3,0% 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 3,0% 679,80 kr 849,75 kr 0,0%

Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh 639,63 kr 799,54 kr 3,0% 639,63 kr 799,54 kr 0,0%

Taxa 3: 500- MWh/år, pris per MWh 612,85 kr 766,06 kr 3,0% 612,85 kr 766,06 kr 0,0%

Ingen höjning av industritaxor.

TOMRÖR OCH FIBRER
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

0 - 5000 m, kr/m/år 5,50 kr 6,88 kr 0,0% Utgår -18,2%

5001 - 10000 m, kr/m/år 5,00 kr 6,25 kr 0,0% Utgår -10,0%

10001 - , kr/m/år 4,50 kr 5,63 kr 0,0% Utgår 0,0%

Kr/m/år 4,50 kr 5,63 kr

Hyra av fiberpar:

0 - 5000 m, kr/m/år 5,50 kr 6,88 kr 0,0% Utgår -36,4%

5001 - 10000 m, kr/m/år 4,50 kr 5,63 kr 0,0% Utgår -22,3%

10001- m, kr/m/år 3,50 kr 4,38 kr 0,0% Utgår 0,0%

Kr/m/år 3,50 kr 4,38 kr

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.

KOSTENHET
Avvikelser från taxan kan ske efter samråd mellan KS och berörd facknämnd

Måltidspriser på servicehus o gruppbostäder

Pensionärer:

Frukost 31,25 kr 35,00 kr 3,0% 31,25 kr 35,00 kr 0,0%

Lunch 51,79 kr 58,00 kr 4,0% 53,57 kr 60,00 kr 3,4%

Kvällsmat 31,25 kr 35,00 kr 3,0% 31,25 kr 35,00 kr 0,0%

Lunch icke pensionär 60,71 kr 68,00 kr 0,0% 62,50 kr 70,00 kr 2,9%

Måltidsabonnemang, helpension 3 060,00 kr 3 060,00 kr 3,0% 3 182,00 kr 3 182,00 kr 4,0%

Måltidsabonnemang, halvpension 1 527,00 kr 1 527,00 kr 3,0% 1 588,00 kr 1 588,00 kr 4,0%

Mat till ordinärt boende 1 597,00 kr 1 597,00 kr 3,0% 1 677,00 kr 1 677,00 kr 5,0%

Personalmåltider

Personallunch i skola och omsorg 39,29 kr 44,00 kr 0,0% 41,07 kr 46,00 kr 4,5%

Subventionerad pedagogisk lunch 25,00 kr 28,00 kr 0,0% 25,89 kr 29,00 kr 3,6%
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UTHYRNING AV LOKALER
Uthyrning av kök

Städning och annan personell hjälp, per tim 355,00 kr 443,75 kr 4,0% 355,00 kr 443,75 kr 0,0%

Biografsal Medborgarhuset, per ggn 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Medborgarhuset, per dag 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Tillägg kök per gång 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra

FORDON OCH MASKINER

Servicebil per tim 210,00 kr 262,50 kr 20,0% 210,00 kr 262,50 kr 0,0%

Sopmaskin per tim 180,00 kr 225,00 kr 0,0% 180,00 kr 225,00 kr 0,0%

Lastbil per tim 290,00 kr 362,50 kr 0,0% 290,00 kr 362,50 kr 0,0%

Traktor per tim 220,00 kr 275,00 kr 0,0% 220,00 kr 275,00 kr 0,0%

Släpkärra per dag 124,00 kr 155,00 kr 0,0% 124,00 kr 155,00 kr 0,0%

Pickup VW per tim 175,00 kr 218,75 kr 0,0% 175,00 kr 218,75 kr 0,0%

Kompressor per dag 370,00 kr 462,50 kr 7,0% 370,00 kr 462,50 kr 0,0%

Manskapsvagn per vecka 383,00 kr 478,75 kr 0,0% 383,00 kr 478,75 kr 0,0%

Laser per dag 184,00 kr 230,00 kr 0,0% 184,00 kr 230,00 kr 0,0%

Spolkärra per tim 150,00 kr 187,50 kr 32,0% 150,00 kr 187,50 kr 0,0%

Hjullastare per tim 235,00 kr 293,75 kr 0,0% 235,00 kr 293,75 kr 0,0%

Sandspridare per tim 66,00 kr 82,50 kr 0,0% 66,00 kr 82,50 kr 0,0%

Truck per tim 155,00 kr 193,75 kr 5,0% 155,00 kr 193,75 kr 0,0%

Lastväxlarvagn per tim 155,00 kr 193,75 kr 5,0% 155,00 kr 193,75 kr 0,0%

Släntklippare per tim 155,00 kr 193,75 kr 5,0% 155,00 kr 193,75 kr 0,0%

GS-personal per tim 355,00 kr 443,75 kr 4,0% 365,00 kr 456,25 kr 2,8%

Ingenjör per tim 740,00 kr 925,00 kr 3,0% 760,00 kr 950,00 kr 2,7%

POOLBILAR
Intern taxa

Bokningsavgift 42,00 kr 42,00 kr 5,0% 43,00 kr 43,00 kr 2,4%

Timpris 26,00 kr 26,00 kr 4,0% 26,50 kr 26,50 kr 1,9%

Dygnpris 205,00 kr 205,00 kr 3,0% 209,00 kr 209,00 kr 2,0%

Pris per kilometer (prisgrupp efter bilstorlek):

XL 3,60 kr 3,60 kr Ny fr -14

Large 3,35 kr 3,35 kr 2,0% 3,40 kr 3,40 kr 1,5%

Medium 3,15 kr 3,15 kr 2,0% 3,20 kr 3,20 kr 1,6%

Small 3,00 kr 3,00 kr 3,0% 3,05 kr 3,05 kr 1,7%

SIMHALLEN
Simhallen

Barn < 16 år o studerande < 20 år, per bad 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 15,00 kr 15,00 kr 0,0%

Rabatthäfte barn, 10 bad 130,00 kr 130,00 kr 0,0% 130,00 kr 130,00 kr 0,0%

Vuxna, per bad 45,00 kr 45,00 kr 0,0% 45,00 kr 45,00 kr 0,0%

Rabatthäfte vuxna, 10 bad 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

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

Årskort vuxna 880,00 kr 880,00 kr 0,0% 880,00 kr 880,00 kr 0,0%

Årskort familj 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 200,00 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%
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Massage, 30 min 285,00 kr 285,00 kr 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%

Uthyrning simhall mån em, lör em, sön, per tim 0,00 kr

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 140,00 kr 140,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 14,3%

Halv hall, per tim 70,00 kr 70,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 14,3%

Tennis, per tim 140,00 kr 140,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 14,3%

Badmintonbana, per tim 55,00 kr 55,00 kr 0,0% 63,00 kr 63,00 kr 14,5%

Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar

Idrottsarrangemang

Tranemo idrottshall, per tim 235,00 kr 235,00 kr 0,0% 250,00 kr 250,00 kr 6,4%

Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 140,00 kr 140,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 7,1%

Övriga arrangemang

Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade

arrangörer per tim 445,00 kr 445,00 kr 0,0% 480,00 kr 480,00 kr 7,9%

Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, privata/ej

bidragberättigade arrangörer, per tim 265,00 kr 265,00 kr 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 7,5%

FÄRDTJÄNST
Färdtjänst - egenavgift

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

Tillkommer 30 % av taxameterkostnaden

Är ni två som reser betalar var och en 20%, reser ni tre eller flera betalar var och en 15% av taxameterkostnaden.

Riksfärdtjänst - egenavgift

Grundavgift 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

Tillkommer avgift beroende på körsträcka:

0-100 km 105,00 kr 105,00 kr 105,00 kr 105,00 kr 0,0%

101-125 km 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 0,0%

126-150 km 165,00 kr 165,00 kr 165,00 kr 165,00 kr 0,0%

151-175 km 195,00 kr 195,00 kr 195,00 kr 195,00 kr 0,0%

176-200 km 220,00 kr 220,00 kr 220,00 kr 220,00 kr 0,0%

201-225 km 255,00 kr 255,00 kr 255,00 kr 255,00 kr 0,0%

226-250 km 275,00 kr 275,00 kr 275,00 kr 275,00 kr 0,0%

251-275 km 300,00 kr 300,00 kr 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

276-300 km 320,00 kr 320,00 kr 320,00 kr 320,00 kr 0,0%

301-350 km 370,00 kr 370,00 kr 370,00 kr 370,00 kr 0,0%

351-400 km 420,00 kr 420,00 kr 420,00 kr 420,00 kr 0,0%

401-450 km 455,00 kr 455,00 kr 455,00 kr 455,00 kr 0,0%

451-500 km 480,00 kr 480,00 kr 480,00 kr 480,00 kr 0,0%

501-600 km 535,00 kr 535,00 kr 535,00 kr 535,00 kr 0,0%

601-750 km 600,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 0,0%

751-1 000 km 655,00 kr 655,00 kr 655,00 kr 655,00 kr 0,0%

1 001- 1 250 km 680,00 kr 680,00 kr 680,00 kr 680,00 kr 0,0%

1 251-1 500 km 700,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 0,0%

1 501 km och längre 755,00 kr 755,00 kr 755,00 kr 755,00 kr 0,0%

Resenärer under 26 år betalar 70 % av egenavgiften.
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LÄRANDESEKTIONEN

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 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 28,6%

Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga 850,00 kr 850,00 kr 0,0% 1 100,00 kr 1 100,00 kr 29,4%

Extra dag, ideella föreningar 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 25,0%

Extra dag, övriga 190,00 kr 190,00 kr 0,0% 250,00 kr 250,00 kr 31,6%

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%

Biblioteksverksamhet

Lån av DVD-film, vuxen, avgift per vecka 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%

Lån av DVD-film, barn Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri

Barnfilm max 3 filmer utlånade per låntagare åt gången. Åldersgräns 15 år. 0,00 kr

Fotokopior, per sida 4,00 kr 4,00 kr 33,3% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

Scanna in dokument per sida 4,00 kr 4,00 kr 33,3% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.) 3,00 kr 3,00 kr 0,0% 3,00 kr 3,00 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 20,0% 6,00 kr 6,00 kr 0,0%

Skicka fax till utlandet, kostnad per sida 6,00 kr 6,00 kr 20,0% 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 0,0% 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%
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Uthyrning av lokaler

Uthyrning av skolsalar:

Klassrum/ämnessal, per ggn 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn 500,00 kr 500,00 kr 0,0% 500,00 kr 500,00 kr 0,0%

Uthyrning av specialsalar:

Trä- och metallslöjd, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%

Textilslöjd, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Bildsal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Mediasal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Hemkunskap, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Musiksal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle.

Uthyrning av samlingssalar:

Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Aula, Tranängskolan, per ggn 2 000,00 kr 2 000,00 kr 0,0% 2 000,00 kr 2 000,00 kr 0,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Personalrum, Tranängskolan, per ggn 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Aula, Länghemskolan, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Vävsal, Länghemskolan 1 350,00 kr 1 350,00 kr 0,0% 1 350,00 kr 1 350,00 kr 0,0%

Uthyrning av cafeteria:

Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 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 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

20-39 personer, per natt 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,0%

40- personer, per natt 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Hyresavgifter för gymnastiksalar:

Sjötofta skola, per tim 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

Ljungsarpskolan, per tim 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

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

Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

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

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

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

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

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

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

Barn 4: Förskolebarn: ingen avgift

Fritidsbarn: ingen avgift
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Barn 1 avser yngsta barnet.

Förskolebarn avser barn 1-5 år.

Fritidsbarn avser from. Skolstarten det år barnet fyllde 6 år.

From. Höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30 % fr ordinarie avgift med anledning av lagen om "Allmän förskola".

Vid tillsyn 15 tim/v eller därunder debiteras ingen avgift.

Avgift uttages 12 mån per år.

Skollovstillsyn: Avgift uttages med 100 kr per lovdag.

Uppsägningstiden är två månader.

Skolskjutsar

Avgift vid förlorat terminskort 100,00 kr 100,00 kr 100,0% 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.
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OMSORGSSEKTIONEN

Eget boende

Hemtjänst

Nivå 1 0-5 tim/mån. 250,00 kr 250,00 kr Ny taxa

Nivå 2 6-10 tim/mån 500,00 kr 500,00 kr Ny taxa

Nivå 3 11-40 tim/mån 1 000,00 kr 1 000,00 kr Ny taxa

Nivå 4 41-75 tim/mån 1 350,00 kr 1 350,00 kr Ny taxa

Nivå 5 76 - tim/mån 1 780,00 kr 1 780,00 kr Ny taxa

Hemsjukvård/brukare kr/månad vård och

omsorg samt LSS 302,00 kr 302,00 kr 0,0% 309,00 kr 309,00 kr 2,0%

Larm

Trygghetstelefon/larm kr/mån. 161,00 kr 161,00 kr 0,0% 165,00 kr 165,00 kr 2,5%

GSM och GPS larm kr/mån 200,00 kr 200,00 kr Ny taxa

Depositionsavgift GSM larm 500,00 kr 500,00 kr Ny taxa

Depositionsavgift återbetalas vid återlämning

Vaccination 0,00 kr 0,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr Ny taxa

Följer regionens avgiftsnivå

Korttidsplats

Korttidsplats/rehabilitering kr/dygn (kostavgift

tillkommer) 66,00 kr 66,00 kr 1,5% 68,00 kr 68,00 kr 3,0%

Hyra tekniska hjälpmedel kr/månad 56,00 kr 56,00 kr 1,8% 57,00 kr 57,00 kr 1,8%

Dagverksamhet dementa kr/dag 83,50 kr 83,50 kr 1,8% 85,00 kr 85,00 kr 1,8%

Vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsavgift/brukare (betalar maxavgift),

kr/mån 1 795,00 kr 1 795,00 kr 2,0% 1 836,00 kr 1 836,00 kr 2,3%

Förbrukningsartiklar m m 129,50 kr 129,50 kr 2,0% 132,50 kr 132,50 kr 2,3%

Avgifter m m inom LSS

Gruppbostad - helpensionsavgift 2 917,00 kr 2 917,00 kr 2,0% 2 984,00 kr 2 984,00 kr 2,3%
Tvätt och rengöringsartiklar 135,50 kr 135,50 kr 1,9% 138,00 kr 138,00 kr 1,8%

Grb med egen leasingbil motsvarande

månadskort för Tranemo kommun 640 kr/mån 640 kr/mån Ny taxa

Egenavgift för drivmedel leasingbil

0-2 mil 10 kr/resa 10 kr/resa Ny taxa
2-5 mil 21 kr/resa 21 kr/resa Ny taxa
5 mil eller mer 5 kr/mil 5 kr/mil Ny taxa

Priset följer prisbasbeloppet med avrundning till

närmaste heltal kr. För personer inom daglig

verksamhet som erlagt avgift motsvarande

månadskort, sker debitering för resor inom

kommunen from resa 15.

Kilometerersättning personbil eller minibuss

Egenavgift 0-2 mil 21,00 kr/resa 21,00 kr/resa Ny taxa
Egenavgift 2-5 mil 42,00 kr/resa 42,00 kr/resa Ny taxa
Egenavgift 5 mil eller mer 10,00 kr/mil 10,00 kr/mil Ny taxa

Priset följer prisbasbeloppet med avrundning till

närmaste heltal kr. För personer inom daglig

verksamhet som erlagt avgift motsvarande

månadskort, sker debitering för resor inom

kommunen from resa 15.

Elevhem,avgift för de som har

aktivitetsersättning
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TAXEBILAGA
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EXKL MOMS

TAXA 2014

INKL MOMS

FÖRÄND-

RING

Avgiften för mat ligger på samma nivå som på

gruppbostäder. Vid frånvaro minskas avgiften

med 1/30 per dag. Avgift för hyra är 5 % av

basbeloppet, för närvarande 2 225 kr/mån 2 225 kr/mån 2 225 kr/mån Ny taxa
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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

Dagcenter

Habiliteringsersättning, hel dag 48,00 kr 48,00 kr 2,1% 49,00 kr 49,00 kr 2,1%

Habiliteringsersättning, halv dag 27,50 kr 27,50 kr 1,9% 28,00 kr 28,00 kr 1,8%

Lunch 48,00 kr 48,00 kr 2,1% 49,00 kr 49,00 kr 2,1%

Avgift tas ut enligt Västtrafiks taxa för

kommunladdning alt. flerkommunsladding för

resor till och från daglig verksamhet. För

närvarande 415 kr/mån. Vid färre än 15

enkelresor per/mån fastställs ett styckpris 28

kr/resa.

Korttidsverksamhet LSS

Avgift för de som har aktivitetsersättning

Frukost 21,00 kr 21,00 kr Ny taxa

Lunch 44,00 kr 44,00 kr Ny taxa

Middag/kvällsmål 26,00 kr 26,00 kr Ny taxa

Avgift för resor samma som grb se ovan

Heldag 91 kr/dag, halvdag 45 kr/dag.

Avgift för de som inte har aktivitetsersättning

Ålder 0-3 år 29,00 kr/dag 29,00 kr/dag Ny taxa

Ålder4-10 år 40,00 kr/dag 40,00 kr/dag Ny taxa

Ålder 11-19 år 53,00 kr/dag 53,00 kr/dag Ny taxa
socialtjänstförordningen.

Avgift för resor samma som grb se ovan

Servicebostad Gnistan kost

Frukost 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 21,00 kr 21,00 kr 40,0%

Lunch 45,00 kr 45,00 kr 0,0% 44,00 kr 44,00 kr -2,2%

Kvällsmat 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 26,00 kr 26,00 kr -13,3%

Familjerådgivning

1:a besöket 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 105,00 kr 105,00 kr 5,0%

Återbesök, per besök 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 105,00 kr 105,00 kr 5,0%

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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