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Tranemo kommuns vision 2035  

En vision är ett riktmärke för vart vi är på väg. Tranemo kommun har tagit fram en 

vision som beskriver hur vi vill att kommunen utvecklas i framtiden.  

Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och 

grundar sig på medborgardialog och omvärldsanalys. 

 

 

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som 

kännetecknas av kreativitet och framtidstro.” 

 

Det hållbara samhället 
Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt 

förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i 

ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar 

till ett gott liv. 

 

Det attraktiva samhället 

Tranemo kommun är en naturskön plats på landsbygden som andas livskvalitet. Goda 

kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att 

invånare, föreningar och näringsliv kan bo och verka i vår kommun. Du som bor här eller 

du som besöker oss känner dig trygg och välkommen i vårt samhälle.  

 

 

Kreativitet och framtidstro 
Tranemo kommun har tagit vara på sitt geografiska läge med närhet till både stad och 

natur. Det engagemang som genomsyrar vårt samhälle med kreativa invånare, 

föreningar och företag får vår kommun att utvecklas och blomstra.  

Vi tar alla ansvar för den gemenskap som med lång föreningstradition byggt vårt 

samhälle där vi tillsammans lägger grunden för framtiden. 

 

 

-Lev livet på den gröna sidan 

 

 



 
 

 

 

Tranemo kommuns värdegrund 

En värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Vi vill att fler ska 

kunna och våga uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten. Genom 

öppenhet och tillit till varandras kompetens och omtanke kan vi nå dit.  

Tranemo kommuns värdegrund gäller både förtroendevalda politiker och 

tjänstepersoner och ska genomsyra hela organisationen. 

För att värdeorden ska få kraft behöver de översättas till de förutsättningar som finns på 

varje arbetsplats och användas i vardagen. 

  

Vi som arbetar i Tranemo kommun har ett viktigt jobb att utföra. Vi gör skillnad i 

människors vardag, varje dag. Vår värdegrund fungerar som ett stöd för oss när vi 

arbetar mot att förverkliga visionen. 

 

 

Tillgängligt 

Vårt arbetssätt och bemötande gör att de vi är till för upplever enkelhet och tydlighet i 

varje möte med Tranemo Kommun. Närheten till varandra som den lilla kommunen 

erbjuder är en stor tillgång som vi är stolta över. När våra invånare behöver stöd så finns 

det lättillgängligt.  

 

Tillitsfullt 

Förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i Tranemo kommun respekterar varandras 

roller och funktioner. Genom dialog skapas förståelse som leder till genomtänkta 

politiska beslut. På detta sätt skapar vi en stabil, modig och effektiv verksamhet för de vi 

är till för. Tilliten till varandras förmåga att varje dag göra skillnad i vår kommun är det 

som driver oss att fortsätta samarbeta.  

 

Tillsammans 
Tranemo kommun förändras likt vår omvärld i snabb takt, därför behöver vi tillsammans 

utveckla vår kommun för att möta den framtid där vi finns för alla våra invånare. 

Medarbetare i Tranemo kommun ska uppleva att det är spännande och meningsfullt att 

arbeta med utveckling av våra verksamheter där öppenhet och förändringsarbete är en 

del av vardagen.  

 



 
 

 

 

 

Kommunens grunduppdrag 

Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- 

och byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, 

miljö- och hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för 

att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver. Detta innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men 

också att vara en strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har 

kommunen också ett arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som 

behöver utföras.  

Kommunen styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är 

organiserad med en nämnd och en förvaltning som har till uppgift att tillgodose 

invånarnas behov inom olika områden.  

 

En kommuns obligatoriska uppgifter är:  

• Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

samt individ- och familjeomsorg)  

• För-, grund- och gymnasieskola  

• Plan och byggfrågor  

• Miljö- och hälsoskydd  

• Renhållning och avfallshantering  

• Vatten och avlopp  

• Räddningstjänst  

• Civilt försvar  

• Biblioteksverksamhet  

• Bostäder  

 

En kommuns frivilliga uppgifter är:  

• Fritid och kultur  

• Energi  

• Sysselsättning  

• Näringslivsutveckling 



 
 

 

 

 

 

Tranemo kommuns utvecklingsområden 

Med stöd i medborgardialoger och omvärldsbevakning har Tranemo kommuns 

förtroendevalda politiker beskrivit olika utvecklingsområden. Dessa områden är särskilt 

viktiga för att ta Tranemo kommun närmare visionen för 2035. 

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål 

som utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.  

Förvaltningen tar fram strategier och/eller aktiviteter till varje utvecklingsmål. 

Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går. 

 

Våra barn är vår framtid 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Tranemos 

framtid. Vi ska utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. I Tranemo 

kommun samverkar förvaltningen med berörda myndigheter för att skapa 

grundförutsättningar till ett bra liv. Genom tidiga insatser skapar vi bättre levnadsvillkor 

och ökad folkhälsa. 

 

Prioriterat mål 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Tranemo kommun arbetar för att vara en modern arbetsgivare. Genom tillitsbaserad 

styrning och ledning skapas en kultur med engagerade medarbetare. Tillsammans skapar 

vi motivation för att anta de utmaningar och den utveckling som behövs för att klara våra 

grunduppdrag. 
  

Prioriterat mål 

Attraktiv arbetsgivare 

  



 
 

 

 

 

Ett levande Tranemo 
Vi arbetar för en attraktiv samhällsutveckling som underlättar för invånare genom att 

erbjuda ett varierat utbud av boende och mark att bygga på. Väl utbyggd infrastruktur 

och bra kommunikationer är en förutsättning för att bo och verka i Tranemo kommun. 

 

Ett ökat invånarantal ger förutsättningar för en bättre service och större möjligheter för 

näringslivet med personalförsörjning. 

Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och gemenskap vilket leder till 

att människor väljer att bo i vår kommun och skapar inspirerande mötesplatser. 

 

Prioriterat mål 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten 

Hållbart samhälle 

14000 invånare 2035 

  



 
 

 

 

 

Uppföljning 

Följs upp varje ny mandatperiod. 

 

 


