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§ 233 Budget 2023-2025 KS/2022:412, TFAB/2022:13, TFAB/2022:15, 
TUAB/2022:21 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar Budget 2023–2025 för Tranemo kommun och därmed ärendet och dess bilagor i 

sin helhet enligt nedan.  
• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 
• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 

internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  
- God ekonomisk hushållning  
- Resultatbudget  
- Driftsbudget  
- Investeringsbudget  
- Låneramar & borgensförbindelser  
Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 
tilläggsbudget 2022.  

Budgetberedning 
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 
behandlats från februari till oktober.   

Ekonomi 
Årets resultat  
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
2023: 22 mnkr 
2024: 30 mnkr 
2025: 30 mnkr 

Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten fastställs till: 
2023: 50 mnkr  
2024: 50 mnkr 
2025: 50 mnkr 
2026: 50 mnkr 
2027: 50 mnkr 
Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 
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kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 
åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 

Driftsbudget 
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
2023: 771 mnkr 
2024: 792 mnkr 
2025:  815 mnkr 

Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa årsverksamhet.  

Uppräkning/generell tilldelning 
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande 2,9 %.  

Löneöversyn 
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 
sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  

PO-pålägg 
Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 
2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   

Övrigt 
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 framgår av 
bilagan ”Budget 2023–2025 Tranemo kommun” politiska satsningar, uppdrag samt mål och 
indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 
som summerar till netto noll.  

Internhyra 
Under 2023 verkställs uppdrag om att införa internhyra, ramarna justeras enligt förslag 
fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   

Avfall  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

VA  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

Internränta 
Internräntan är 2,25 % för 2023.   
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Skatter och bidrag  
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   

Pensioner 
Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  

Bilagor 
BU §16, 2022-10-06 
2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 
3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 
4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 
5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 
6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 
6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 
6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 
6.4 SÄRF Rambudget 2023 
7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 
7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 
7.3 Taxa livsmedelslagen 
7.4 Taxa enligt miljöbalken 
7.5 Taxa till prövning och tillsyn tobak, alkohol, receptfria läkemedel och 
tobaksfrinikotinprodukter 
7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 
7.7 Taxa miljöbilaga 
7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 
8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 
8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 
TF §47 Budget 2023 
Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 
Tranemo Forum Budgetförslag 2023 
TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 
Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemo Bostäder AB 
TF §53 Budget TUAB 2023 
Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 
Budget 2023 TUAB 
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Underskott 
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  
Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 
sker ska underskott återställas inom en två år.   

Skattesats 
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Föredragning och debatt 
Ordförande Driton Bilalli (S) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Hemsidan 
Bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Samtliga bilagor 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige  
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§ 16 Presentation av budget 2023-2025 KS/2022:412 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige beslutar 

• Antar Budget 2023–2025 för Tranemo kommun och därmed ärendet och dess bilagor i 
sin helhet enligt nedan.  

• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 

• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 
internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  
- God ekonomisk hushållning  
- Resultatbudget  
- Driftsbudget  
- Investeringsbudget  
- Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 
tilläggsbudget 2022.  

Budgetberedning 
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 
behandlats från februari till oktober.   

Ekonomi 
Årets resultat  
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
2023: 22 mnkr 
2024: 30 mnkr 
2025: 30 mnkr 

Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten fastställs till: 
2023: 50 mnkr  
2024: 50 mnkr 
2025: 50 mnkr 
2026: 50 mnkr 
2027: 50 mnkr 
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Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 
kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 
åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 

Driftsbudget 
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 771 mnkr 
2024: 792 mnkr 
2025:  815 mnkr 

Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa årsverksamhet.  

Uppräkning/generell tilldelning 
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande 2,9 %.  

Löneöversyn 
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 
sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  

PO-pålägg 
Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 
2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   

Övrigt 
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 framgår av 
bilagan ”Budget 2023–2025 Tranemo kommun” politiska satsningar, uppdrag samt mål och 
indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 
som summerar till netto noll.  

Internhyra 
Under 2023 verkställs uppdrag om att införa internhyra, ramarna justeras enligt förslag 
fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   

Avfall  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  
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VA  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

Internränta 
Internräntan är 2,25 % för 2023.   

Skatter och bidrag  
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   

Pensioner 
Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  

Bilagor 
2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 
3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 
4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 
5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 
6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 
6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 
6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 
6.4 SÄRF Rambudget 2023 
7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 
7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 
7.3 Taxa livsmedelslagen 
7.4 Taxa enligt miljöbalken 
7.5 Taxa till prövning och tillsyn tobak, alkohol, receptfria läkemedel och 
tobaksfrinikotinprodukter 
7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 
7.7 Taxa miljöbilaga 
7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 
8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 
8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 
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Underskott 
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  
Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 
sker ska underskott återställas inom en två år.   

Skattesats 
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Föredragning och debatt 
Ordförande Driton Bilalli (S) föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Hemsidan 
Bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Samtliga bilagor 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Datum: 2022-10-05 
Dnr: KS/2022:412 
 
 

Tjänsteskrivelse budget 2023-2025 

Förslag till beslut 
• Antar Budget 2023–2025 för Tranemo kommunen och därmed ärendet 

och dess bilagor i sin helhet enligt nedan.  

• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 

• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med 
införandet av internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  
- God ekonomisk hushållning  
- Resultatbudget  
- Driftsbudget  
- Investeringsbudget  
- Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 
tilläggsbudget 2022.  

Budgetberedning 
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten 
har behandlats från februari till oktober.   

Ekonomi 
Årets resultat  
 
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
2023: 22 mnkr 
2024: 30 mnkr 
2025: 30 mnkr 



 
 
 
Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten fastställs till: 
2023: 50 mnkr  
2024: 50 mnkr 
2025: 50 mnkr 
2026: 50 mnkr 
2027: 50 mnkr 

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera 
projekt i samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större 
investeringar görs av kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera 
mellan budgetanslag samt mellan åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas 
automatiskt över till nästa år. 

Driftsbudget 
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 771 mnkr 
2024: 792 mnkr 
2025:  815 mnkr 

Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa 
årsverksamhet.  

Uppräkning/generell tilldelning 
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande 2,9 %.  

Löneöversyn 
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras 
inom ramen för sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs 
till 3,4 % för 2023.  

PO-pålägg 
Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt 
pensionsavtal från 2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och 
kompenseras sektionerna.   



 
 
 
Övrigt 
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 
framgår av bilagan ”Budget 2023–2025 Tranemo kommun” politiska satsningar, 
uppdrag samt mål och indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska 
budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna som summerar till netto noll.  

Internhyra 
Under 2023 verkställs uppdrag om att införa internhyra, ramarna justeras enligt 
förslag fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto 
noll.   

Avfall  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

VA  
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

Internränta 
Internräntan är 2,25 % för 2023.   

Skatter och bidrag  
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR 
beräkningar.   

Pensioner 
Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  

 

Bilagor 

2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 
3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 
4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 
5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 
6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 
6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 
6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 



 
 
 
6.4 SÄRF Rambudget 2023 
7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 
7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 
7.3 Taxa livsmedelslagen 
7.4 Taxa enligt miljöbalken 
7.5 Taxa till prövning och tillsyn tobak, alkohol, receptfria läkemedel och 
tobaksfrinikotinprodukter 
7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 
7.7 Taxa miljöbilaga 
7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 
8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 
8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 
 
Underskott 
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren 
(drift).  
Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, 
om så inte sker ska underskott återställas inom en två år.   

Skattesats 
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Hemsidan 
Bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Samtliga bilagor 



 
 
 
Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
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Budget 2023–2025 

Tillsammans tar vi ansvar för vår kommun 
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”budget, styrmodell och prioriterade mål  

gäller för hela kommunkoncernen”  

Budget i Tranemo kommun 
Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet och 

dess ekonomiska ramar. Budget, styrmodell (exklusive återhämtande av underskott i bolagen) och 

prioriterade mål gäller för hela kommunkoncernen. Förvaltningen arbetar utifrån sitt grunduppdrag med att 

kvalitetssäkra och utveckla verksamheten i önskad riktning.  

I denna budget presenteras budgetramar. 

Styrning av kommunen och våra bolag  

Tranemo kommun har en styrmodell med en 

gemensam struktur för hur kommunens 

förvaltning och bolag styrs. Den består av tre 

övergripande delar: ekonomistyrning, 

utveckling av verksamheten och 

kvalitetssäkring av grunduppdraget. Syftet med 

styrmodellen är att säkerställa att den politiska 

viljan får genomslag i all verksamhet, håller en 

hög kvalitet och att kommunens resurser 

används på bästa sätt. 

Prioriterade mål för kommunens 

utveckling  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål pekar ut 

områden som behöver prioriteras för att 

utveckla kommunen. De tydliggör kommunens 

och bolagens inriktning för den kommande 

perioden. Målen ska uppnås i kommunens och 

bolagens verksamheter och följs upp i 

samband med bokslut. Målen och tillhörande 

indikatorer fastställs av kommunfullmäktige i 

oktober tillsammans med en komplett budget.   

Ekonomistyrning  
Kommunen har en modell för att fördela 

resurser till kommunens sektioner. Modellens 

utgångspunkt är att kompensera de 

verksamheter som påverkas av förändrade 

volymer. Därutöver regleras kommunens 

ekonomiska förvaltning i stor utsträckning av 

lagstiftning. I syfte att uppnå lagstiftarens krav 

på bland annat god ekonomisk hushållning 

beslutar kommunfullmäktige om mål för god 

ekonomisk hushållning.  
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Vision och prioriterade mål 
Kommunens fyra övergripande mål är 

grundbulten i all verksamhet och arbetet vi 

gör tillsammans i Tranemo. Dessa mål ska 

tillsammans med kommunens vision 

genomsyra all verksamhet och vara känd för 

alla medarbetare.  

 

De övergripande målen och visionen utgör 

den långsiktiga styrningen för kommunens 

verksamheter och bolag.  

 

 

Tranemo kommuns vision 2035  
 

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. 

 
 

”Tranemo är en hållbar 

och attraktiv kommun 

som kännetecknas av 

kreativitet och 

framtidstro” 

Tranemo 
kommun

Brukarens 
perspektiv är 
utgångspunkt

Hållbart 
samhälle

Attraktiv 
arbetsgivare

14 000 
invånare år 

2035
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Tillsammans utvecklar vi vår kommun 

Budget för Tranemo kommun  

2023–2025  

Tranemo har framtiden för sig. Med tusentals 

människor som varje dag går till arbete, till 

skola, som driver företag och med en 

landsbygd som lever har Tranemo stor 

potential.    

I mandatperiodens tidigare budgetar enades vi 

om en riktning för att utveckla kommunen de 

närmaste åren. Våra bärande idéer bygger på 

samarbete mellan invånare, förvaltning, 

frivilligsektor, föreningsliv, kulturaktörer och 

näringsliv och är en förutsättning för att 

lyckas.  

Även i årets budget är det dessa grundbultar 

som för vår politik framåt.  

Vi ska öka från 12 000 till 14 000 invånare år 

2035. Årets budget finansierar behov inom 

vård, skola och omsorg med fortsatt stark 

ekonomi.   

 

 

 

 

Driton Bilalli (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Vår budget innebär också ett stort 

ekonomiskt ansvarstagande där vi med respekt 

och hänsyn till gemensamma skattepengar tar 

ansvar. Detta innebär att Tranemo kommun 

kommer att redovisa långsiktigt överskott och 

stärkt ekonomi på högre nivåer än vad som 

gjorts tidigare. 

 

Vårt ansvarstagande sker samtidigt som många 

av landets kommuner har ekonomiska 

svårigheter och omfattande 

budgetneddragningar är ett faktum. Vår idé är 

att genom samarbete med invånare, näringsliv 

och föreningslivet ge kommunen resurser att 

förstärka vår identitet som en framgångsrik 

kommun.   

  

”Våra bärande idéer 

bygger på att 

samarbete mellan 

invånare, förvaltning 

och näringsliv är en 

förutsättning för att 

lyckas” 

”med dig som 

kommuninvånare i fokus 

genomför vi långsiktiga 

investeringar för 

framtiden” 



Budget 

  Tranemo kommun  

2023–2025 

 

 

6 Budget 2023–2025 

Ekonomi 
 

2 miljarder till välfärden i Tranemo 

För att bedriva välfärd i Tranemo kommun 

avsätter vi över 2 200 mnkr under kommande 

tre år. Pengar som går till att vårda våra äldre, 

undervisa våra yngre och utveckla och värna 

om kommunens invånare och näringsliv.   

För att fortsatt stärka välfärden, behålla och 

förbättra kvalitén tar vi ett stort ansvar för att 

säkra välfärden och dess finansiering på lång 

sikt.   

250 mnkr i investeringar  

Vi satsar 250 mnkr i kommunala investeringar 

i denna budget, utöver investeringar i våra 

bolag, det är en stor satsning. 

 

Vi säkerställer också att investeringarna i den 

skattefinansierade verksamheten på sikt sker 

med egna medel, där eventuella lån följs av 

amorteringsplaner.   

Överskott i resultatet 
Ekonomin tar vi ansvar för. För att inte låna 

pengar till investeringar behöver kommunen 

ha ett överskott. Vi budgeterar för framtiden 

där vi varje år minst vill se ett överskott på 

2,5%, pengar som vi vill använda till att 

investera och betala av våra skulder.    

Amortering & långsiktig placering 
Vi fortsätter resan mot en minskad låneskuld i 

skattekollektivet. Vi inför krav om att 

amortering av lån sker över maximalt en 30 

årsperiod och vi placerar över tid likvid i 

tillgångar som motsvarar vår pensionsskuld. Så 

tar vi vårt ansvar för både denna och framtida 

generationer. 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt 

ta fram en ny 10-årig lokalförsörjningsplan.   

Vi står fortsatt fast vid de uppdrag som gavs i 

budget 2022–2024 avseende internhyra & 

amorteringsplaner i bolagen.  

 

 

 

 

 

  

” För att fortsatt stärka 

välfärden, behålla och 

förbättra kvalitén tar vi ett 

stort ansvar för att säkra 

välfärden” 
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Satsningar 2023 
Vi satsar 15,3 mnkr extra i våra verksamheter, 

inklusive ett permanentande av 2022 års 

tilläggsbudget. Samtidigt tar vi också ansvar 

och ställer krav om att anpassa 

verksamheterna om 10,7 mnkr. 

Detta är exkl. kompensation för volymer, pris- 

och personalkostnadsökningar om 33,7 mnkr.  

 

Tilläggsbudget (2022) 7,5 mnkr: 

Servicesektionen 0 mnkr 

Samhällsektionen 1,1 mnkr 

- Detaljplaner 

- Barnkultur 

- Prisökningar 

- Bemanna Café  

Omsorgssektionen 2,6 mnkr 

- Ökad grundbemanning, förebyggande insatser 

(missbruk och psykisk ohälsa, hemlöshet, våld i 

nära relationer m.m.) 

Lärandesektionen 3,8 mnkr 

- Förskola Dalstorp – åtgärder är inte möjliga att 

genomföra av föreslagna besparingar. 

- Skolan Dalstorp/ Grimsås - finns planerade 

åtgärder som inte faller ut 2022 

- Länghem/Limmared skola budget ej i balans 

- Tranäng F-6, fler elever är i behov av stöd 

- Tranäng 7–9, fler elever är i behov av stöd 

- Elevhälsa, förstärkning personal. 

- Läromedel 

- Höjd grundbemanning  

 

 

Satsningar 7,8 mnkr 

Servicesektionen 0,4 mnkr  

(höjda politiska arvoden) 

Samhällsektionen: 1,5 mnkr  

(prishöjningar och ny skogspolicy) 

Omsorgssektionen 2,2 mnkr (endast 2023) 

(behållen nivå AME) 

Lärandesektionen 3,7 mnkr  

(bitr. rektor, förstärkning barn/elevhälsa, 

timförändring, hyra paviljonger 

(gymnasiesärskola), deltidsbrandmanutbildning, 

Familjecentral) 

Anpassningar 10,7 mnkr: 

Servicesektionen 0,3 mnkr 

Samhällsektionen 0,6 mnkr 

Lärandesektionen 4,9 mnkr 

Omsorgssektionen 4,9 mnkr 

Kommunreserv 2023–2025 

2023 1,6 mnkr 

2024 5 mnkr 

2025 5 mnkr
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11 937

11 842
11 825 11 834 11 833

11 750

11 800

11 850

11 900

11 950

2021 2022 2023 2024 2025

Trendutveckling, befolkning

11 937
12 000

12 141

12 308

12 465

11 600

11 800

12 000

12 200

12 400

12 600

2021 2022 2023 2024 2025

Målprognos,14 000 invånare 2035, befolkning

Vi är beredda 

att ta beslut för att bli 14 000 invånare 

2035! 
Vi är beredda att ta modiga beslut för att 

kommunen ska utvecklas och växa – vi ska bli 

två tusen personer fler till 2035. Vi kan 

samtidigt se att detta inte sker av sig självt, vi 

kommer att behöva ta modiga beslut – och vi 

är beredda. Vårt primära fokus är att skapa 

fler bostäder i kommunen där folk kan flytta 

in, skapa ett attraktivt samhälle med god 

kommunal 

service och ha kommunala verksamheter i 

toppklass. Detta gäller för alla våra brukare, vi 

prioriterar dig som ung, dig som gammal och 

dig som individ. Tillsammans för vår kommun!    

 

 

*Prognoser analyserade per juli 2022.
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Ansvar för vår kommun, idag och i 

framtiden. 
Vår politik är ansvarstagande. Vår kommun ska 

klara av att finansiera välfärden för våra 

kommuninvånare idag och i många decennier 

fram i tiden. Därför krävs stor respekt för 

ekonomin och en stark politisk styrning som 

klarar av att bära en budget i balans.  

Det är tydligt att vårt politiska ledarskap är 

vad som tar oss som kommun mot framtiden. 

Vi vet hur vi ska styra våra verksamheter för 

en budget i balans med dig som 

kommuninvånare i fokus. Vi har styrt den 

senaste mandatperioden och det är tydligt 

vilka positiva effekter det har gett Tranemo 

kommun. Se själva i nedan tabeller!  
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God ekonomisk 

hushållning  
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I 

samband med budgeten ska mål anges för god 

ekonomisk hushållning. Målen ska ange 

förutsättningarna för den kommunala 

verksamheten utifrån respektive kommuns 

ekonomiska förutsättningar. För Tranemo 

kommun innebär det att varje generation själv 

ska bära kostnaderna för den service som den 

konsumerar. Åtgärder ska, om så krävs, vidtas 

för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen är 

begränsningen för verksamhetens omfattning 

på nettokostnadsnivå.  

För att kommunen ska anses ha en god 

ekonomisk hushållning ska de finansiella målen 

samt merparten av verksamhetsmålen vara 

uppfyllda vid årsbokslutet.  

 

Finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning  
Tranemo kommuns mål för god ekonomisk 

hushållning:  

 

 

 

• Årets balanskravsresultat ska uppgå till 

minst 2,5 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag i snitt under 

planperioden. 

• Självfinansieringsgraden för årets 

investeringar i skattefinansierad 

verksamhet ska uppgå till minst 100 % 

i snitt under planperioden.  

• Nettokostnaden ska inte öka i 

snabbare takt än summan av 

skatteintäkter och generella 

statsbidrag i snitt under planperioden.  

• Negativ avvikelse mellan redovisad 

nettokostnad och referenskostnad ska 

minska.  

• Soliditeten ska vara oförändrad eller 

öka.  

 

Kommunalskatt   
Tranemo kommuns skattesats uppgår år 2023 

till 21,50 kronor per 100 kronor. Inom 

planperioden föreslås inga skatteförändringar.  
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Borgensavgifter och 

avkastningskrav 

 

Tranemo Forum AB  

Borgensavgift: 0,40%  

Avkastningskrav: 0,00 % 

Tranemobostäder AB  

Borgensavgift: 0,35%  

Avkastningskrav: 3,5% på fastighetsinnehavets 

marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses 

årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det 

genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har 

bedömts uppgå till samma nivå som det 

bokförda värdet på fastighetsinnehavet.  

Tranemo Utvecklings AB  

Borgensavgift: 0,50%  

Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets 

marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses 

årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det 

genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har 

bedömts uppgå till samma nivå som det 

bokförda värdet på fastighetsinnehavet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyupplåning och omsättning av 

lån  

Kommunstyrelsen och respektive bolag ges 

rätt att omsätta och uppta lån som förfaller till 

betalning samt total upplåning inom nedan 

ramar.  

Kommunens 405 mnkr.  

Tranemo Forum AB till 10 mnkr. 

Tranemobostäder AB 350 mnkr.  

Tranemo Utvecklings AB 120 mnkr. 
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Åtgärder för en ekonomi i 

balans  
Tranemo kommun påverkas, precis som hela 

samhället i övrigt, av en skenande inflation 

som driver de kommunala kostnaderna inom 

ett flertal områden. Energi-, drivmedel- och 

matkostnader påverkar våra verksamheter. 

Påverkan är än så länge måttlig och hanterbar 

men fortsätter utvecklingen under 2023 likt 

2022 kommer det innebära stora 

anpassningar.  

Störst påverkan inför 2023 ser vi i form av 

ökade räntekostnader och ökade 

pensionskostnader. Sammantaget har 

Tranemo kommuns ekonomiska utgångsläge 

försämrats med motsvarande  

20,4 mnkr jämfört den budget som preliminärt 

fastslogs i kommunfullmäktige i juni tidigare i 

år.  

Vårt ansvarstagande för vår kommuns 

ekonomi är beständigt. Vi accepterar inte 

underskott. Samtidigt ser vi inte rimligheten i 

drastiska neddragningar i våra verksamheter i 

en tid av stor osäkerhet.  

Med våra brukare och personal i fokus har vi 

tagit fram nedan åtgärdsplan för en ekonomi i 

balans 2023, den ger effekt på kort sikt. Håller 

kostnadsutvecklingen i sig kommer vi att 

återkomma med väl genomtänkta åtgärder för 

en ekonomi i balans.  

 

Åtgärd Belopp 

Höjd internränta 1 % taxekollektiv (följer den utveckling vi ser av kommunens ökade 

lånekostnader). 
2,0 

Fördela del av ökade pensioner taxekollektiv (nytt pensionsavtal som inflation har ökat våra 

pensionskostnader, vi fördelar en del av detta dit personal arbetar) 
0,5 

Ränteintäkter placering framtida pension (kommunen har börjat sätta av medel för framtida 

pensioner vilket ger oss en ränteintäkt) 
0,5 

Återstående lönepott för 2022 ges tillfälligt till alla anställda per december 2022 oavsett 

anställningsform om 0,4 procent på årets intjänade lönesumma. (# 2) 
2,1 

Solbacken pausas lägre ränta (lägre lån innebär lägre ränta)  1,9 

Satsningar 2023 från KF juni minskas (utgår gör evakueringsboende & digital utveckling)  

(# 7) 
1,7 

Sociala investeringar (frys tillfälligt, återläggs 2024) (# 3)  1,0 

KS-oförutsett (frys tillfälligt, återläggs 2024) (# 5)  1,0 

Del av 17 mnkr som gavs i prestationsersättning från Socialstyrelsen 2022/2023 för god 

personalhantering tas centralt. (# 4) 
6,5 

Avverka skog (# 6)  2,0 

Övrigt ospecificerat (kommunreserv) (# 1)  1,2 

Summa 
* Skulle kommunen erhålla statlig ersättning som helt eller delvis täcker för ovanstående poster återläggs 
automatisk poster märka med # i numerisk ordning.  20,4   
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Ekonomiska tabeller   
  

Driftsbudget   

 

SEKTION 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

Servicesektionen  -51 -47 -51 -52 

Samhällssektionen -129 -137 -138 -140 

Lärandesektionen  -283 -290 -292 -292 

Omsorgssektionen  -274 -282 -282 -284 

Delsumma -738 -756 -764 -768 

Löneutrymme (ackumulerat) 0 -15 -27 -47 

        , 

Totalt kommunbidrag  -738 -771 -792 -815 

 

Nyckeltal

 

NYCKELTAL 
Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

Årets balanskravsresultat minst 2,5 % 2,6% 2,7% 3,6% 3,5% 

Självfinansieringsgraden investeringar 100% 37% 151% 170% 172% 

Nettokostnadsökning lägre än intäktsökning 3,4% 2,7% 3,3% 1,2% 

Skatte- och bidrags ökning högre än nettokostnadsökning 3,1% 3,8% 4,2% 1,0% 

Nettokostnadsavvikelsen ska minska 30 Minska Minska Minska 

Soliditet exkl. pensionsåtagande innan 1998 ska öka  48,0% 49,6% 51,2% 52,7% 

* Nyckeltalens uppfyllnad mäts som ett genomsnitt över en tre årsperiod baserat på de två senaste åren + innevarande 

årsprognos. 
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 Resultatbudget  

 

Resultatbudget 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

         

Verksamhetens nettokostnader -708 -727 -751 -760 

Avskrivningar -51 -53 -55 -56 

Verksamhetens nettokostnader -758 -780 -806 -816 

         

Skatter & statsbidrag 780 810 844 852 

Finansiella intäkter 1 2 2 2 

Finansiella kostnader -3 -9 -10 -8 

Årets resultat 20 22 30 30 

         

Balanskravsresultat         

Årets resultat 20 22 30 30 

Reavinster 0 0 0 0 

Balanskravsresultat 20 22 30 30 
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Balansbudget  

BALANSBUDGET 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

Tillgångar         

Materiella anläggningstillgångar 1 044 1 041 1 036 1 030 

Finansiella anläggningstillgångar 17 17 17 17 

Summa anläggningstillgångar 1 061 1 058 1 053 1 047 

         

Exploateringsmark 25 25 25 25 

Placeringar 6 18 30 42 

Fordringar 70 70 70 70 

Kassa och bank bolagen och stiftelser 35 35 35 35 

Kassa och bank kommunen 40 35 51 66 

Summa omsättningstillgångar 176 184 211 238 

         

Summa tillgångar 1 237 1 242 1 264 1 285 

         

Eget kapital, avsättningar och skulder         

         

Eget kapital, 577 599 629 659 

därav årets resultat 20 22 30 30 

         

Avsättningar för pensioner 57 63 68 74 

Övriga avsättningar 0 6 6 6 

Summa 57 69 74 80 

         

Långfristiga skulder 426 414 402 390 

Kortfristiga skulder till bolagen och stiftelserna 35 35 35 35 

Kortfristiga skulder 142 125 121 115 

Summa skulder 603 574 558 540 

         

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 237 1 242 1 261 1 279 

         

Ansvarsförbindelser         

Pensionsskuld 252 204 196 189 

Borgensförbindelser 330 330 330 330 

Övriga ansvarsförbindelser 13 13 13 13 

Summa ansvarsförbindelser 595 547 539 532 
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 Kassaflödesbudget  

KASSAFLÖDESBUDGET 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 20 22 30 30 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 54 64 61 61 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 74 86 91 91 

Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 0 0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 0 0 0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0 -17 -4 -6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 69 87 85 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investering/försäljning materiella anläggningstillgångar -190 -50 -50 -50 

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Övrigt kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 -50 -50 -50 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Placering -6 -12 -12 -12 

Amortering  -9 -12 -12 -12 

Nyupptagning 0 0 0 0 

Utlåning/återbetald utlåning 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 -24 -24 -24 

Årets kassaflöde -131 -5 13 11 

Likvida medel vid årets början 171 40 35 48 

Likvida medel vid årets slut 40 35 48 59 
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Investeringsbudget  
 

Vi tar ansvar, på kort sikt, på långt sikt 

och idag.  

Därför vågar vi också konstatera när områden 

inte fungerar som vi vill, områden som vi 

behöver utveckla. Vi har analyserat 

kommunens investeringsprocess och hur vi 

har hanterat lokalfrågor och ser behov av 

förändring. Vi vill öka transparensen, 

kontrollen och öka professionalismen. Därför 

väljer vi att från och med 2023 börja arbeta 

med investeringar i ett femårsperspektiv 

(istället för tre) samt vill knyta en strategisk 

och långsiktig lokalförsörjningsplan (10 år) till 

vår investeringsbudget.  

 

Detta är ett arbete vi särskilt ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta 

fram under 2023. I väntan på den har vi valt att 

plocka bort ett antal strategiska projekt. Men 

vårt löfte kvarstår. Vi lovar dig att vi ska bygga 

ett vård- och omsorgsboende i Länghem och 

en ny förskola i Dalstorp!” 

Vi investerar smart från start och bygger våra 

prioriteringar på behovsanalyser där vi ser 

över befintliga investeringar och väger mot 

kommunens faktiska behov.  

 

 

 

”Vi lovar dig att vi ska bygga ett vård- och omsorgsboende i 

Länghem och en ny förskola i Dalstorp!”
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Investeringsbudget 2023–2027 

 
SKATTEFINANSIERADE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

X= Investering pågår               

Totalt = total budget samtliga år               

Lärande               

                

Summa lärande             0 

                

Omsorg               

                

Summa omsorg             0 

                

Samhäll               

Solgårdsparken (2023)  X     3 000 

Omb Moavägen/personalutrymme fast, infra X X         5 000 

Ny gata Kroksjön X X         5 200 

Bro Uddebo X X         4 000 

Gata och utemiljö Tranemo Park X X         15 500 

Konstgräsplaner   X X       7 000 

Cirkulationsplats Källsvedjan     X       14 000 

Exploateringsnetto X X X X X X -7 500 

Laddinfrastruktur X X X X X X 5 000 

Samhäll (verksamhetsnära/årliga) X X X X X X 72 000 

                

ÖVERGRIPANDE                

Projekteringsmedel   X X X X X 10 000 

Reserv X X X X X X 12 000 

Inventarier & verksamhetsnära kostnader X X X X X X 12 000 

                

SUMMA SKATTEFINANSIERADE  45 100 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000 

                

                

AVGIFTSFINANSIERADE  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Övergripande               

Projekteringsmedel   X X X X X 3 000 

               

VA               

Överföringsledningar X X X       7 000 

Ombyggnad Grimsås reningsverk X X         24 000 

VA (verksamhetsnära/årliga) X X X X X X 43 200 

               

Renhållning               

Investering renhållning   X X X X X 2 500 

Ombyggnad ÅVC X X         7 000 

               

Fjärrvärme/fiber               

Investering fjärrvärme/fiber   X X X X X 2 500 

Fiber   X X X X X 3 100 

                

SUMMA TAXEFINANSIERADE 36 897 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 

                

SUMMA TOTALT  81 997 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 

* För budget 2022 är ej genomförda investeringar som ej återfinns i denna planperiod borträknade från totalsumman. 

** Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen enligt gällande regler för investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsens ges rätt att omfördela mellan beslutade projekt och mellan åren utifrån prognostiseringen i månadsuppföljningen. 

Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år.  
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Förklaring per investeringsprojekt 
 

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

LÄRANDE  

OMSORG  

SAMHÄLL  

Solgårdsparken 

Investeringar i ny lekpark i Solgårdsområdet, ska ske under 2023.  

Gata och utemiljö Tranemo Park 

Iordningställande av utemiljö och gata på området Tranemo Park.  

Ombyggnad Moavägen/Personalutrymmen fastighet och infrastruktur 

Ombyggnad av lokalerna för gata/VA/fastighet. Dåliga personalutrymmen, omklädningsrum m m. 

Konstgräsplaner 

Utbyte av konstgräset på planerna i Dalstorp och Tranemo. 

Ny gata Kroksjön 

Byggnation av ny anslutningsväg från Lövstagatan/Kroksjön mot rv 27. Projektet genomförs i samverkan med 
Trafikverket. 

Bro Uddebo 

Byggnation av ny bro i Uddebo. 

Cirkulationsplats Källsvedjan 

Cirkulationsplats vid Källsvedjans industriområde måste byggas för att utbyggnad av området ska kunna fortsätta (krav 

från Trafikverket). 

Exploateringsnetto 

Intäkter vid markförsäljning, avser tomtpris och gatubyggnadsersättning + anslag för köp av mark och byggnader. 

Laddinfrastruktur 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för kommunens egna arbetsfordon  

VERKSAMHETSNÄRA/ÅRLIGA  

ÖVERGRIPANDE  

Projekteringsmedel 

Avsatt pott för projekteringsmedel för samtliga projekt där beslutat fattas om att påbörja projektering. 

Reserv 

Reserv att disponera för samtliga projekt. 

Inventarier och verksamhetsnära kostnader 

Löpande förnyelse av inventarier för samtliga sektioner + andra verksamhetsnära poster + nytt verksamhetssystem 

omsorg  

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

VA 

Överföringsledningar 

Överföringsledning för VA från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. 

Ombyggnad Grimsås reningsverk 

Renovering/ombyggnad av Grimsås reningsverk enligt fastställd VA-plan. 

VA (verksamhetsnära/årliga) 

RENHÅLLNING 

Investering renhållning 

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom renhållningsverksamheten. 

Ombyggnad ÅVC 

Ny byggnad för farligt avfall på återvinningscentralen. 

FJÄRRVÄRME/FIBER 

Investering fjärrvärme/fiber 

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom fjärrvärme/fiberverksamheten. 

Fiber 

Fiber mellan Tranemo och Grimsås, samt utbyggnad fiber till kommunala verksamheter i Grimsås, övriga årligt anslag. 
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Mål och indikatorer 
Mål 1 - Brukarens perspektiv är 

utgångspunkten för verksamheten  

I Tranemo står du som brukare i fokus. 

Vi finns här för dig.  Kommunen har höga 

ambitioner när det gäller servicenivå till alla 

kommunens brukare. Med brukare avser vi alla 

verksamma i Tranemo kommun. Invånare, 

föreningar, frivilligsektor, företagare, elever, 

boende och hemtjänsttagare är alla exempel på 

individer och verksamheter som är i behov av 

kommunens tjänster på olika sätt.   

Barn- och ungas lärande är av yttersta vikt. I 

Tranemo ska alla elever som går ur grundskolan 

och gymnasiet ha kunskaper med sig för att klara 

fortsatta studier och utvecklas till sin fulla 

potential. Vi vill också särskilt lyfta ambitionen 

om en äldreomsorg i hög klass, där vi med stor 

respekt ger omsorg och vård till de som 

behöver det och gör deras tillvaro meningsfull 

och trygg.   

Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Barn och 

unga 

Förskoleklasser som under 

höstterminen genomfört 

kartläggningen hitta språket samt 

hitta matematiken - Läsa, räkna, 

skriva 

 Alla förskoleklasser ska 

ha genomfört 

kartläggningen 

 Årskurs 1 klasser där 

bedömningsstöden i 

taluppfattning och läs- och 

skrivutveckling använts vår och 

höst - Läsa, räkna, skriva 

 Alla åk.1 klasser ska ha 

genomfört 

bedömningen vår och 

höst 

 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg 

i skolan, positiva svar 

 Vi ska vara bland de 

25% tryggaste i riket 

 Gymnasieelever år 2: Jag känner 

mig trygg i skolan 

 Vi ska vara bland de 

25% tryggaste i riket 

 Utredningstid i antal dagar från 

påbörjad utredning till avslutad 

utredning inom barn och ungdom 

0–20 år, medelvärde 

 Vi ska vara bland de 

50% kommunerna med 

kortast utredningstid 

 Barn och unga 6–15 år som 

ansökt om kultur- och musikskola 

som erbjuds plats 

 Alla barn och unga ska 

erbjudas plats 

Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Vuxen och 

äldre 

Personalkontinuitet, antal 

personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, 

medelvärde 

 Vi ska vara bland de 

25% kommunerna med 

bäst kontinuitet 

 Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medelvärde 

 Vi ska vara bland de 

25% kommunerna med 

kortast väntetid 

 Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, 

andel deltagare som börjat 

arbeta eller studera 

 Vi ska vara bland de 

50% kommunerna med 

högst andel som går till 

arbete alt. studier 
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 Ej återaktualiserade vuxna 

personer med försörjningsstöd 

ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

 Vi ska vara bland de 

25% kommuner där 

minst återkommande 

till försörjningsstöd 

Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Näringsliv Dialog mellan företag och 

kommunens beslutsfattare 

 Vi ska ligga bland de 

50% bästa 

kommunerna i vår 

kommungrupp 

 Rankingplacering inom vår 

kommungrupp (1–35) 

 Vi ska ligga bland de 

50% bästa 

kommunerna i vår 

kommungrupp 

 Rimlig handläggningstid  Vi ska ligga bland de 

50% bästa 

kommunerna i Västra 

Götalands län 

 Det är lätt att komma i kontakt 

med kommunens handläggare 

 Vi ska ligga bland de 

50% bästa 

kommunerna i Västra 

Götalands län 
Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Civilsamhälle, 

förening 

och kultur 

Anslag i kommunens 

investeringsbudget där 1% 

avsätts enligt riktlinje för 

konstnärlig utsmyckning och 

gestaltning 

 Alla anslag i 

investeringsbudgeten 

använder 1% för 

utsmyckning och 

gestaltning 

 Jämställdhet i de föreningars 

styrelser som får ekonomiskt 

stöd från kommunen 

 Könsfördelningen i 

föreningar bör vara 

60/40. 
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Mål 2 - Hållbart samhälle   

Vår tid är nu. Möjligheterna för 

Tranemo är stora att gå i täten för ett 

starkt samhälle som är både ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt hållbart.  

Agenda 2030:s globala mål är den mest 

ambitiösa agendan för hållbar utveckling som 

världens länder någonsin antagit som bland 

annat fokuserar på att minska ojämlikhet och 

bidrar till att hitta hållbara lösningar. Tranemo 

kommun tar hållbarhetsarbetet på allvar, och 

riktar stort fokus på att påverka utvecklingen i 

vår kommun i rätt riktning. Kommunens 

klimatlöften, åtaganden i den regionala 

avfallsplanen och god hälsa är bara några av de 

områden vi riktar särskilt fokus på.    

 

 

 

 

Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Ekologisk 

hållbarhet 

Andel uppfyllda klimatlöften  När vi når minst 90% 

av löftena 

 Minst 60 % av uppkommet 

matavfall ska gå till 

näringsåtervinning och 

biogasproduktion eller annat 

miljömässigt motsvarande 

ändamål. 

 Enligt målet 

 Andel möbel- och textilinköp i 

kommunens verksamheter som 

är återbrukat ska öka jämfört 

med år 2022 

 Enligt målet 

 Antal laddpunkter vid 

kommunkoncernens 

arbetsplatser ska öka. 

 20 nya laddpunkter 

jämfört föregående år 

Perspektiv Indikator Senaste utfall Mål 

Social 

hållbarhet 

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, hemkommun, 

andel (%) 

 Ska öka 

 Gymnasieelever med examen 

inom 4 år, hemkommun, andel 

(%) 

 Ska öka 

 Invånare 16–24 år som varken 

arbetar eller studerar, andel (%) 

 Ska minska 

 Social isolering och ensamhet 

(65+) 

 Ska minska 

 Invånare med bra självuppskattat 

hälsotillstånd, andel (%) 

 Ska öka 
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Mål 3 - 14 000 invånare 2035  

Nu växer vi – och vi gör det genom ett 

stärkt och välmående näringsliv, 

föreningsliv och arbetsliv.   

Attraktiva boendemiljöer och vårt 

geografiska läge med närhet till både stad 

och natur ger oss goda förutsättningar för 

tillväxt. Det engagemang som genomsyrar 

Tranemo kommun med kreativa invånare, 

föreningar och företag får vår kommun att 

utvecklas och blomstra. Engagemanget 

tillsammans med vårt rika kultur- och 

föreningsliv, bidrar till glädje, gemenskap 

och inkludering vilka är betydelsefulla 

fundament för att människor ska vilja 

bosätta sig i vår kommun. För att stimulera 

tillväxt fokuserar vi särskilt på goda 

förutsättningar för framtida 

bostadsbyggande.  

 

 

  

Indikator Senaste utfall Mål 

Invånare totalt, antal  Invånarantalet ska öka med 1% 

jämfört föregående år 

Att det finns planlagd mark för bostäder för 

att uppfylla kommunens målsättning om en 

önskad befolkningstillväxt på 1,0 % 

 Enligt målet 
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Mål 4 - Attraktiv arbetsgivare    

I Tranemo kommun värdesätts en 

attraktiv arbetsplats.   

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. Vi vill att fler ska känna 

delaktighet och våga uttrycka åsikter. Genom 

öppenhet, tillit till varandras kompetens och 

omtanke når vi ett tillåtande och utvecklande 

arbetsklimat som upplevs meningsfullt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Senaste utfall Mål 

Sjukfrånvaro  Sjukfrånvaron i kommunen 

ska minska 

Hälsa - Frisknärvaro  Ska bibehållas  

Delaktighet i verksamhetsplanering  Minst 75% av våra anställda 

ska känt sig delaktiga i 

planeringen 

Andel som skulle rekommendera oss som 

arbetsgivare 

 >82% (ska öka från senaste 

högsta värde) 

HME total index  Ska bibehållas 
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Tillsammans tar vi ansvar för vår kommun 
 

 



TAXEBILAGA
TAXA 2022 

EXKL MOMS

TAXA 2022       

INKL MOMS

FÖRÄND-

RING

TAXA 2023 EXKL 

MOMS

TAXA 2023       

INKL MOMS FÖRÄND-RING

1. SERVICESEKTIONEN

KANSLI

1.1 Kopiering/Föreningskopiering

Föreningskopiering

Grundavgift 62,00 kr 77,50 kr 0,0% 62,00 kr 77,50 kr 0,00 kr

därutöver  för vitt papper, öre/kopia 0,67 kr 0,84 kr 0,0% 0,67 kr 0,84 kr 0,00 kr

för färgat papper, öre/kopia 0,94 kr 1,18 kr 0,0% 0,94 kr 1,18 kr 0,00 kr

Utskrifter/ kopior i färg 0,00 kr 0,00 kr

A4 enkelsidig 2,65 kr 3,31 kr 0,0% 2,65 kr 3,31 kr 0,00 kr

A4 dubbelsidig 5,50 kr 6,88 kr 0,0% 5,50 kr 6,88 kr 0,00 kr

A3 enkelsidig 4,40 kr 5,50 kr 0,0% 4,40 kr 5,50 kr 0,00 kr

A3 dubbelsidig 9,30 kr 11,63 kr 0,0% 9,30 kr 11,63 kr 0,00 kr

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

till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek. 

Allmänna handlingar

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, 10 sidor* 50,00 kr 50,00 kr

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, följande sidor, 

per sida 2,00 kr 2,00 kr

Kopiering A0, svartvitt, per sida 40,00 kr 40,00 kr

Kopiering A1, svartvitt, per sida 25,00 kr 25,00 kr

Kopiering A2, svartvitt, per sida 20,00 kr 20,00 kr

Kopiering färg A0-A2, första sidan 0,00 kr

Kopiering färg A0-A2, följande sidor, per sida 75,00 kr 75,00 kr

Kopiering färg A3, A4, per sida 6,00 kr 6,00 kr

Skanning av pappershandlingar, 20 sidor** 50,00 kr 50,00 kr

Skanning av pappershandlingar, efter 20 sidor**, per sida 2,00 kr 2,00 kr

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 10 sidor*** 50,00 kr 50,00 kr

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), följande sidor, per sida 2,00 kr 2,00 kr

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period**** 125,00 kr 125,00 kr

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period inkl 

lagringsmedia**** 185,00 kr 185,00 kr

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen om utdrag 

begärs mer än 1 gång per år, per st 200,00 kr 250,00 kr

* Första 9 sidorna är avgiftsfria

** Första 19 sidorna är avgiftsfria

*** Första 9 sidorna är avgiftsfria

**** Första 15 minuterna är avgiftsfria

2. SAMHÄLLSSEKTIONEN
2.1 Detaljplaner
Planbesked

Enkel åtgärd 200 mPBB eller tidsersättn 200 mPBB eller tidsersättn

Medelstor åtgärd 400 mPBB eller tidsersättn 400 mPBB eller tidsersättn

Stor åtgärd 700 mPBB eller tidsersättn 700 mPBB eller tidsersättn

mPBB = milliprisbasbelopp

Vid beställning av ändring eller ny detaljplan gäller Gislaveds 

kommuns taxa fr o m 2021

Timtaxa vid beställning av detaljplaner

Ändring av detaljplan för en- och tvåbostadshus

Ny detaljplan för en- och tvåbostadshus

Plantaxa

Nedanstående taxor avser befintliga detaljplaner vid försäljning 

av mark. Vid beställning av ny detaljplan tecknas separat 

planavtal.
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För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.

Villatomt omfattande en lägenhet 16 000,00 kr 16 000,00 kr 6,7% 16 500,00 kr 16 500,00 kr 3,1%

Flerbostadshus

Grundavgift 16 000,00 kr 16 000,00 kr 6,7% 16 500,00 kr 16 500,00 kr 3,1%

Avgift per kvm lägenhetsyta 85,00 kr 85,00 kr 6,3% 85,00 kr 85,00 kr 0,0%

Industritomter

Grundavgift 30 000,00 kr 30 000,00 kr 50,0% 31 000,00 kr 31 000,00 kr 3,3%

Avgift per kvm tomtyta 8,00 kr 8,00 kr 100,0% 8,00 kr 8,00 kr 0,0%

2.2 IP Skogen

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

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

Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, ideella föreningar 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 500,00 kr 500,00 kr 11,1%

Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 200,00 kr 9,1%

Extra dag, ideella föreningar 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 110,00 kr 110,00 kr 10,0%

Extra dag, övriga 250,00 kr 250,00 kr 0,0% 275,00 kr 275,00 kr 10,0%

2.3 Lotterier
Lotteritillstånd per tillfälle utgår utgår utgår utgår

Registreringslotteri 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%

2.4 Biblioteksverksamhet
Fotokopia/utskrift svart/vit, A4, per sida 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr 0,0%

Fotokopia/utskrift färg, A4, per sida 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

Fotokopia/utskrift svart/vit, A3, per sida 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

Fotokopia/utskrift färg, A3, per sida 8,00 kr 8,00 kr 8,00 kr 8,00 kr 0,0%

Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.) 2,00 kr 2,00 kr -50,0% 2,00 kr 2,00 kr 0,0%

(Max 10 sidor kopiering av referenslitteratur gratis)

Övertidsavgift per dag och media (avser bok, cd-bok, cd-rom, 

tidskrift, DVD vuxen) 1,00 kr 1,00 kr 0,0% 0,00 kr -100,0%

Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD barn, per dag 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Maxbelopp per återlämningstillfälle 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 0,00 kr -100,0%

Spärrgräns (högsta tillåtna skuld) 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 0,00 kr -100,0%

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 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 25,0%

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 kostnadFaktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad

Bedömning av ersättning vid förkommen/förstörd media sker 

vid varje enskilt fall. Hänsyn tages till t.ex. ålder och antal utlån. 

Fjärrlån/media (reservationsavgift) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

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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Ideella föreningar kan efter överenskommelse med 

bibliotekspersonalen kostnadsfritt få tillgång t.ill bibliotekets 

lokaler

2.5 Kulturskolaavgift
Grundkurs, ämneskurs, per läsår - musik 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 800,00 kr 800,00 kr 100,0%

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 200,00 kr 200,00 kr 0,0% 400,00 kr 400,00 kr 100,0%

Syskonrabatt tas bort, full avgift gäller för alla elever

Extra ämne är avgiftsfritt

2.6 VATTEN OCH AVLOPP
Brukningsavgifter

a) Fast avgift per mätare, Qn 2,5, per år 3 440,00 kr 4 300,00 kr 2,5% 3 784,00 kr 4 730,00 kr 10,0%

Qn 5, per år 12 546,00 kr 15 682,50 kr 2,5% 13 800,00 kr 17 250,00 kr 10,0%

Qn 10, per år 37 495,00 kr 46 868,75 kr 2,5% 41 240,00 kr 51 550,00 kr 10,0%

Qn 15, per år 102 500,00 kr ########### 2,5% 112 800,00 kr 141 000,00 kr 10,0%

För större mätare än Qn 15 tecknas avtal

b) avgift per m3 levererat vatten 27,47 kr 34,34 kr 2,5% 30,23 kr 37,79 kr 10,0%

c) avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 570,00 kr 712,50 kr 2,5% 627,00 kr 783,75 kr 10,0%

d) avgift per år o varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan 

fastighet 54,56 kr 68,20 kr 2,6% 60,00 kr 75,00 kr 10,0%

Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten 7 318,00 kr 9 147,50 2,5% 8 040,00 kr 10 050,00 9,9%

Kommunal avlopp med mätning, eget vatten 3 464,00 kr 4 330,00 2,5% 3 800,00 kr 4 750,00 9,7%

Kommunal vatten med mätning, eget avlopp 3 464,00 kr 4 330,00 2,5% 3 800,00 kr 4 750,00 9,7%

Sker ej mätning av byggvatten, skall den förbrukade vattenmängden antas uppgå till 30 m3 per lägenhet

Särskilda avgifter:

Nedtagning av vattenmätare 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Uppsättning av vattenmätare 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Frusen eller skadad vattenmätare 1 640,00 kr 2 050,00 kr 2,5% 1 720,00 kr 2 150,00 kr 4,9%

Avstängning av vattentillförsel 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Påsläpp av vattentillförsel 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Montering o demontering av strypbricka i vattenmätare 1 148,00 kr 1 435,00 kr 2,5% 1 200,00 kr 1 500,00 kr 4,5%

Länsning av vattenmätarbrunn 820,00 kr 1 025,00 kr 2,5% 860,00 kr 1 075,00 kr 4,9%

Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Förgäves besök vid avtalad tid 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Extra avläsning av vattenmätare och debitering 576,00 kr 720,00 kr 2,9% 600,00 kr 750,00 kr 4,2%

Avstängningsavgift 852,00 kr 1 065,00 kr 2,9% 880,00 kr 1 100,00 kr 3,3%

Anslutningsavgift
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet erlägges anslutningsavgift med:

V = Vatten, S = Spillvatten, Df = Dagvatten fastighet

Avgift utgår per fastighet med

a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S o Df 26 502,40 kr 33 128,00 kr 1,0% 27 032,00 kr 33 790,00 kr 2,0%

b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

o Df 23 775,40 kr 29 719,25 kr 1,0% 24 200,00 kr 30 250,00 kr 1,8%

c) en avgift per kvm tomtyta 28,93 kr 36,16 kr 1,0% 29,60 kr 37,00 kr 2,3%

d) en avgift per lägenhet 20 668,00 kr 25 835,00 kr 1,0% 21 080,00 kr 26 350,00 kr 2,0%

e) *grundavgift för bortledande av Df utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats 8 726,40 kr 10 908,00 kr 1,0% 8 900,00 kr 11 125,00 kr 2,0%

*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.

För annan fastighet erläggs anslutningsavgift med: 

a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S o Df 26 502,40 kr 33 128,00 kr 1,0% 27 032,00 kr 33 790,00 kr 2,0%

b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

o Df 44 682,40 kr 55 853,00 kr 1,0% 45 500,00 kr 56 875,00 kr 1,8%

c) en avgift per kvm tomtyta 14,85 kr 18,56 kr 1,0% 15,20 kr 19,00 kr 2,4%
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d) en avgift per kvm byggnadsarea 32,32 kr 40,40 kr 1,0% 32,80 kr 41,00 kr 1,5%

e) *grundavgift för bortledande av Df utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats 12 880,00 kr 16 100,00 kr 1,0% 13 100,00 kr 16 375,00 kr 1,7%

*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.

3.2 RENHÅLLNING
Fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare ska betala avgifter till Tranemo 

kommun enligt denna taxa.

Grundavgift

Per bostadsenhet 1 360,00 kr 1 700,00 kr 3,0% 1 496,00 kr 1 870,00 kr 10,0%

För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong 706,00 kr 882,50 kr 3,1% 776,80 kr 971,00 kr 10,0%

Flerbostadshus/lgh 915,00 kr 1 143,75 kr 3,0% 1 006,80 kr 1 258,50 kr 10,0%

Verksamhet/företag 915,00 kr 1 143,75 kr 3,0% 1 006,80 kr 1 258,50 kr 10,0%

Grundavgift obebodd fastighet 618,00 kr 772,50 kr 3,0% 680,00 kr 850,00 kr 10,0%

Rörlig avgift 

Vid gemensamt kärl fördelas taxan procentuellt mellan hushållen. Gemensamt kärl kan beviljas efter ansökan hos samhällssektionen.

Endast efter överenskommelse med samhällssektionen

Hämtning var 14:e dag

Osorterat mat-/restavfall

1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 2 510,00 kr 3 137,50 kr 5,0% 2 761,00 kr 3 451,25 kr 10,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 3 750,00 kr 4 687,50 kr 5,0% 4 125,00 kr 5 156,25 kr 10,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 6 040,00 kr 7 550,00 kr 5,0% 6 644,00 kr 8 305,00 kr 10,0%

1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 10 000,00 kr 12 500,00 kr 5,0% 11 000,00 kr 13 750,00 kr 10,0%

Endast efter överenskommelse med samhällssektionen

Hämtning en gång/vecka 

Osorterat mat-/restavfall

1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 7 700,00 kr 9 625,00 kr 4,9% 8 470,00 kr 10 587,50 kr 10,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 12 350,00 kr 15 437,50 kr 5,0% 13 585,00 kr 16 981,25 kr 10,0%

1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 20 370,00 kr 25 462,50 kr 5,0% 22 407,00 kr 28 008,75 kr 10,0%

Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)

Säck eller kärl upp till 240 lit, per st 472,00 kr 590,00 kr 4,9% Finns under extratjänster

Köp av sopkärl

Kärl 80 liter 288,00 kr 360,00 kr 0,0% 345,60 kr 432,00 kr 20,0%

Kärl 140 liter 560,00 kr 700,00 kr Ny taxa 672,00 kr 840,00 kr 20,0%

Kärl 190 liter 656,00 kr 820,00 kr 0,0% 787,20 kr 984,00 kr 20,0%

Kärl 370 liter 1 000,00 kr 1 250,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 500,00 kr 20,0%

Kärl 660 liter 1 656,00 kr 2 070,00 kr 0,0% 1 987,20 kr 2 484,00 kr 20,0%

Container för hushållsavfall från verksamheter

Hämtning varje vecka (52 ggr/år)

Container 4 kbm 24 100,00 kr 30 125,00 kr 5,0% 26 510,00 kr 33 137,50 kr 10,0%

Container 6 kbm 25 150,00 kr 31 437,50 kr 5,0% 27 665,00 kr 34 581,25 kr 10,0%

Container 8 kbm 26 200,00 kr 32 750,00 kr 5,0% 28 820,00 kr 36 025,00 kr 10,0%

Container 10 kbm 27 300,00 kr 34 125,00 kr 5,1% 30 030,00 kr 37 537,50 kr 10,0%

Hämtning var 14:e dag (26 ggr/år)

Container 4 kbm 12 050,00 kr 15 062,50 kr 5,0% 13 255,00 kr 16 568,75 kr 10,0%

Container 6 kbm 12 570,00 kr 15 712,50 kr 5,0% 13 827,00 kr 17 283,75 kr 10,0%

Container 8 kbm 13 100,00 kr 16 375,00 kr 5,0% 14 410,00 kr 18 012,50 kr 10,0%

Container 10 kbm 13 640,00 kr 17 050,00 kr 5,0% 15 004,00 kr 18 755,00 kr 10,0%

Hämtning var 4:e vecka (13 ggr/år)

Container 4 kbm 6 025,00 kr 7 531,25 kr Ny taxa 6 627,00 kr 8 283,75 kr 10,0%

Container 6 kbm 6 285,00 kr 7 856,25 kr Ny taxa 6 913,00 kr 8 641,25 kr 10,0%

Container 8 kbm 6 550,00 kr 8 187,50 kr Ny taxa 7 205,00 kr 9 006,25 kr 10,0%

Container 10 kbm 6 820,00 kr 8 525,00 kr Ny taxa 7 502,00 kr 9 377,50 kr 10,0%

Budning container:

Hyra container/år 3 328,00 kr 4 160,00 kr 4,0% 4 576,00 kr 5 720,00 kr 37,5%
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Budning kr/tillfälle 354,00 kr 442,50 kr 4,1% 389,40 kr 486,75 kr 10,0%

Tillkommer på ovanstående container; viktavgift/kg 1,20 kr 1,50 kr 23,7% 1,30 kr 1,63 kr 8,3%

Genomskinliga säckar, rulle 10 säckar 32,00 kr 40,00 kr 0,0% 36,00 kr 45,00 kr 12,5%

Rörlig avgift: varje abonnemang inkluderar brunt kärl för 

matavfall, hämtning var 14:e dag. Ett brunt kärl ingår till 

kärlstorlek 80 till 370 liter, till 660 liters kärl ingår två bruna kärl.

Hämtning var 14:e dag, 26 ggr/år:

80 liter 1 360,00 kr 1 700,00 kr 5,0% 1 496,00 kr 1 870,00 kr 10,0%

190 liter 2 042,00 kr 2 552,50 kr 2,6% 2 246,00 kr 2 807,50 kr 10,0%

370 liter 3 355,00 kr 4 193,75 kr 5,0% 3 690,00 kr 4 612,50 kr 10,0%

660 liter 5 410,00 kr 6 762,50 kr 5,0% 5 951,00 kr 7 438,75 kr 10,0%

Hämtning var 4:e vecka, 13 ggr/år

80 liter 782,00 kr 977,50 kr 5,0% 860,00 kr 1 075,00 kr 10,0%

190 liter 971,00 kr 1 213,75 kr 5,0% 1 068,00 kr 1 335,00 kr 10,0%

370 liter 1 730,00 kr 2 162,50 kr 9,1% 1 903,00 kr 2 378,75 kr 10,0%

660 liter 3 340,00 kr 4 175,00 kr 5,0% 3 674,00 kr 4 592,50 kr 10,0%

Hämtning var 8:e vecka, 7 ggr/år

80 liter 441,00 kr 551,25 kr 5,0% 485,00 kr 606,25 kr 10,0%

190 liter 607,00 kr 758,75 kr 5,0% 668,00 kr 835,00 kr 10,0%

370 liter 1 208,00 kr 1 510,00 kr 5,0% 1 329,00 kr 1 661,25 kr 10,0%

660 liter - specialabonnemang, endast efter överenskommelse 

med tekniska sektionen 1 444,00 kr 1 805,00 kr 5,0% 1 588,00 kr 1 985,00 kr 10,0%

Hämtning varje vecka, 52 ggr/år. Specialabonnemang, endast 

efter överenskommelse med samhällssektionen

190 liter 4 010,00 kr 5 012,50 kr 5,0% 4 411,00 kr 5 513,75 kr 10,0%

370 liter 6 670,00 kr 8 337,50 kr 5,0% 7 337,00 kr 9 171,25 kr 10,0%

660 liter 10 185,00 kr 12 731,25 kr 5,0% 11 203,00 kr 14 003,75 kr 10,0%

Tillkommande matavfallskärl, hämtning var 14:e dag, 26 ggr/år

140 liter 740,00 kr 925,00 kr 5,0% 814,00 kr 1 017,50 kr 10,0%

Tillkommande matavfallskärl, hämtning varje vecka, 52 ggr/år

140 liter 1 758,00 kr 2 197,50 kr 5,0% 1 934,00 kr 2 417,50 kr 10,0%

Sommarhämtning matavfall 1 gång/vecka, 10 veckor. 

Specialabonnemang endast efter överenskommelse med 

samhällssektionen. Avgiften tillkommer utöver vanligt 

abonnemang/kärl. 577,00 kr 721,25 kr 4,9% 635,00 kr 793,75 kr 10,1%

Fritidsbostad

Hämtning var 4:e vecka, 5 ggr/år mitt maj-september

80 liter 347,00 kr 433,75 kr 5,2% 382,00 kr 477,50 kr 10,1%

190 liter 504,00 kr 630,00 kr 5,0% 554,50 kr 693,13 kr 10,0%

370 liter 787,00 kr 983,75 kr 4,9% 866,00 kr 1 082,50 kr 10,0%

660 liter, specialabonnemang, endast efter överenskommelse 

med samhällssektionen 1 407,00 kr 1 758,75 kr 5,0% 1 548,00 kr 1 935,00 kr 10,0%

Hämtning var 14:e dag, 10 ggr/år mitt maj-september

80 liter 575,00 kr 718,75 kr Ny taxa

190 liter 863,00 kr 1 078,75 kr Ny taxa

370 liter 1 419,00 kr 1 773,75 kr Ny taxa

660 liter, specialabonnemang endast efter överenskommelse 

med samhällssektionen 2 289,00 kr 2 861,25 kr Ny taxa

Tillkommande matavfallskärl, 5 ggr/år mitt maj-september
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140 liter 378,00 kr 472,50 kr 5,0% 416,00 kr 520,00 kr 10,1%

Latrin, minst 5 st vid årlig förfrågan 2 475,00 kr 3 093,75 kr 4,2% 2 723,00 kr 3 403,75 kr 10,0%

Efterbeställning 580,00 kr 725,00 kr 5,5% 638,00 kr 797,50 kr 10,0%

Fastighetsnära insamling av tidningar och returpapper.

Hämtning var 4:e vecka, 13ggr/år, 370 l 1 572,00 kr 1 965,00 kr Ny från 22 1 729,00 kr 2 161,25 kr 10,0%

Tilläggstjänster

Gångavstånd kr/meter/år 2,65 kr 3,31 kr 1,9% 2,92 kr 3,65 kr 10,2%

Dock högst 2 058 kr exkl moms vid 26 hämtningar/år 2 058,00 kr 2 572,50 kr 0,0% 2 264,00 kr 2 830,00 kr 10,0%

Dock högst 1 024 kr exkl moms vid 13 hämtningar/år 1 024,00 kr 1 280,00 kr 0,0% 1 126,00 kr 1 407,50 kr 10,0%

Extrasäck i samband med ordinarie hämtning 160,00 kr 200,00 kr 0,0% 160,00 kr 200,00 kr 0,0%

Extra hämtning inom ordinarie körtur 160,00 kr 200,00 kr 0,0% 176,00 kr 220,00 kr 10,0%

Extra hämtning utanför ordinarie körtur 450,00 kr 562,50 kr 0,0% 496,00 kr 620,00 kr 10,2%

Öppning av soprum, bom, grind etc kr/tillfälle 49,00 kr 61,25 kr 0,0% 49,00 kr 61,25 kr 0,0%

Upplåsning av kärl, kr/tillfälle 49,00 kr 61,25 kr 0,0% 49,00 kr 61,25 kr 0,0%

Inköp av lås till kärl, kr/st 2 000,00 kr 2 500,00 kr 0,0% 2 000,00 kr 2 500,00 kr 0,0%

Administrationsavgift byte av kärl 400,00 kr 500,00 kr 0,0% 400,00 kr 500,00 kr 0,0%

Rengöringsavgift, vid ej rengjort kärl vid byte 500,00 kr 625,00 kr 0,0% 550,00 kr 687,50 kr 10,0%

Felsorteringsavgift 100,00 kr 125,00 kr 0,0% 100,00 kr 125,00 kr 0,0%

Överfull behållare 100,00 kr 125,00 kr 0,0% 100,00 kr 125,00 kr 0,0%

Timkostnad för renhållningsfordon inkl förare 700,00 kr 875,00 kr 0,0% Utgår

Timkostnad för extra bemanning 500,00 kr 625,00 kr 0,0% Utgår

Avgifter återvinningscentralen Gudarp

Privathushåll:

Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall

Brännbart

Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm 180,00 kr 225,00 kr 0,0% Utgår

Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm 360,00 kr 450,00 kr 0,0% Utgår

Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm 102,40 kr 128,00 kr 0,0% Utgår

Deponirest

Sorterat <1,0 kbm 233,60 kr 292,00 kr 0,0% Utgår

Sorterat 1,1-2,0 kbm 466,40 kr 583,00 kr 0,0% Utgår

Sorterat 2,1-4,0 kbm 932,00 kr 1 165,00 kr 0,0% Utgår

Sorterat >4,0 kbm, per kbm 233,60 kr 292,00 kr 0,0% Utgår

Bygg och rivningsavfall (från icke yrkesmässig verksamhet) 

fastighetsnära insamling och alltid vid volym över 3 kbm

Beställaren bokar hos av kommunen auktoriserad entreprenör, 

som fakturerar beställaren. Avgifterna är de maximala 

avgifterna som får tas ut för tjänsten och består av en 

utställningsavgift, tömning/hemtagningsavgift samt hyra av 

behållare.. Behandlingsavgift tillkommer i enlighet med vad 

som gäller för respektive avfallstyp. 

Container:

Utställning 880,00 kr 1 100,00 kr Ny taxa

Tömning/hemtagning 1 700,00 kr 2 125,00 kr Ny taxa

Hyra/dygn (container/liftdumper 10 kbm) 15,00 kr 18,75 kr Ny taxa

Hyra månad  (container/liftdumper 10 kbm) 270,00 kr 337,50 kr Ny taxa

Kärl upp till 660L:

Utställning 1-4 kärl 950,00 kr 1 187,50 kr Ny taxa

Tömning/hemtagning 1 700,00 kr 2 125,00 kr Ny taxa

Hyra/dygn/kärl 15,00 kr 18,75 kr Ny taxa

Hyra/månad/kärl 270,00 kr 337,50 kr Ny taxa

Behandlingskostnad kr/ton:

Behandlingskostnad trä 390,00 kr 487,50 kr Ny taxa

Behandlingskostnad tryckt trä 1 350,00 kr 1 687,50 kr Ny taxa

Behandlingskostnad tegel, sten, betong 140,00 kr 175,00 kr Ny taxa
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Behandlingskostnad deponi 1 600,00 kr 2 000,00 kr Ny taxa

Behandlingskostnad osorterat 1 750,00 kr 2 187,50 kr Ny taxa

Behandlingskostnad asbest 1 370,00 kr 1 712,50 kr Ny taxa

Behandlingskostnad för andra material än ovan debiteras enligt 

möjlig behandlingsmetod.

Vid felsortering kan lämnat avfall komma att klassas om till 

osorterat.

Företagskort

Volymklass/år

Upp till 500 kg 1 225,00 kr 1 531,25 kr 2,5% 1 470,00 kr 1 837,50 kr 20,0%

500 kg - 1000 kg 2 450,00 kr 3 062,50 kr 2,5% 2 940,00 kr 3 675,00 kr 20,0%

1000 kg - 1500 kg 3 675,00 kr 4 593,75 kr 2,5% 4 410,00 kr 5 512,50 kr 20,0%

1500 kg - 2000 kg 4 899,00 kr 6 123,75 kr 2,5% 5 878,00 kr 7 347,50 kr 20,0%

Utskrift av dublettkort/ st 160,00 kr 200,00 kr 0,0% 192,00 kr 240,00 kr 20,0%

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar

Mindre än 2,0 kbm, per tömning 690,00 kr 862,50 kr 4,1% 793,50 kr 991,88 kr 15,0%

2,0-4,0 kbm, per tömning 883,00 kr 1 103,75 kr 4,0% 1 015,45 kr 1 269,31 kr 15,0%

För varje kbm över 4 kbm, tillkommer per påbörjad kbm 112,00 kr 140,00 kr 3,7% 128,80 kr 161,00 kr 15,0%

Extra tömning inom 3 arbetsdagar, mindre än 4 kbm 1 572,00 kr 1 965,00 kr 4,0% 1 807,80 kr 2 259,75 kr 15,0%

Extra tömning inom 5 arbetsdagar, mindre än 4 kbm 1 363,00 kr 1 703,75 kr 4,0% 1 567,45 kr 1 959,31 kr 15,0%

Extra tömning mindre än 4 kbm, beställd senast 3 dgr innan, 

bokad tid för utförande 1 774,00 kr 2 217,50 kr 4,0% 2 040,10 kr 2 550,13 kr 15,0%

Akut tömning inom 24 tim, mindre än 4 kbm ** 1 980,00 kr 2 475,00 kr 4,0% 2 277,00 kr 2 846,25 kr 15,0%

Akut tömning utförs före kl 16 om bokning skett före kl 12, 

mindre än 4 kbm** 2 794,00 kr 3 492,50 kr 4,0% 3 213,10 kr 4 016,38 kr 15,0%

Akut tömning inom 24 timmar med bokad tid för utförande, 

mindre än 4 kbm** 2 186,00 kr 2 732,50 kr 4,0% 2 513,00 kr 3 141,25 kr 15,0%

"Bomkörning" 348,00 kr 435,00 kr 3,9% 400,00 kr 500,00 kr 14,9%

Om hinder ej åtgärdats till nästkommande tömning debiteras 

en extra framkomlighetsavgift utöver bomkörningsavgift 400,00 kr 500,00 kr Ny taxa

Tillägg extra slang vid avstånd över 40 m, för varje påbörjade 10 

meter 352,00 kr 440,00 kr 4,1% 360,00 kr 450,00 kr 2,3%

Dubbelbemanning kostnad/tim 561,00 kr 701,25 kr 3,9% 620,00 kr 775,00 kr 10,5%

**Akut tömning kan beställas mellan måndag kl. 8.00 och 

fredag kl. 12.00. Beställningen görs hos Tranemo Kommun, 

samhällssektionen. 

Mobila toaletter:

Mobila toaletter, budad tömning, avgift per tömning 1:a 

behållaren, per behållare 426,00 kr 532,50 kr 3,9% 489,90 kr 612,38 kr 15,0%

Mobila toaletter, akut tömning, avgift per tömning 1:a 

behållaren, per behållare 530,00 kr 662,50 kr 3,9% 609,25 kr 761,56 kr 15,0%

Mobila toaletter, budad tömning, avgift per tömning 

efterföljande behållare, per behållare 149,00 kr 186,25 kr 4,2% 171,35 kr 214,19 kr 15,0%

Matavfall i tank

Matavfall i tank, volym 0,5-4 kbm, per behållare 685,00 kr 856,25 kr 3,8% 787,75 kr 984,69 kr 15,0%

Tillkommer för ytterligare kbm till ovan lämnat pris, per kbm 212,00 kr 265,00 kr 3,9% 243,80 kr 304,75 kr 15,0%

Filter från fosforfälla:

Filter från fosforfälla, per tim 750,00 kr 937,50 kr 4,2% 862,50 kr 1 078,13 kr 15,0%

Tömning av fettavskiljare

0,1-1 kbm, per tömning 937,00 kr 1 171,25 kr 3,0% 1 077,55 kr 1 346,94 kr 15,0%

1,1-2 kbm, per tömning 1 432,00 kr 1 790,00 kr 3,0% 1 646,80 kr 2 058,50 kr 15,0%

2,1-3 kbm, per tömning 1 931,00 kr 2 413,75 kr 3,0% 2 220,65 kr 2 775,81 kr 15,0%

3,1-4 kbm, per tömning 2 431,00 kr 3 038,75 kr 3,0% 2 795,65 kr 3 494,56 kr 15,0%

Över 4 kbm, tillägg per kbm 519,00 kr 648,75 kr 3,0% 596,85 kr 746,06 kr 15,0%
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För hämtning av avfall med andra metoder än de som är 

beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt 

avviker från vad som är normalt får avfallsenheten besluta om 

särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna 

avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

3.3 TOMTAVGIFTER
Tomt avsedd för egnahem omfattande en eller två lägenheter.

Markpriset kan fastställas efter värdering vilket kan innebära ett högre pris än nedanstående taxa. 

För flerbostadshus är utgångspunkten marknadsvärde, förvaltningen har möjlighet att fastställa pris efter förhandling.

Mark per kvm 20,00 kr 20,00 kr 42,9% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%

Gatubyggnadsbidrag 40 000,00 kr 40 000,00 kr 12,7% 40 000,00 kr 40 000,00 kr 0,0%

Avstyckningskostnad 35 000,00 kr 35 000,00 kr 16,7% 35 000,00 kr 35 000,00 kr 0,0%

För villatomter (enbostadshus) gäller ovanstående taxor med ortsfaktor:

Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp samt tomter i 

attraktivt läge: faktor 1,4 Faktorn höjs från 1,0 till 1,4

Övriga samhällen: faktor 0,5

Fritidshustomter i Hofsnäs-området 185 000,00 kr ########### 23,3% 187 000,00 kr 187 000,00 kr 1,1%

Tomt avsedd för industri eller annat ändamål

Utgångspunkt för priset är marknadsvärde, förvaltningen har möjlighet att fastställa pris efter förhandling.

3.4 FJÄRRVÄRMEAVGIFTER

Anslutningsavgifter

1-2 familjehus 31 200,00 kr 39 000,00 kr 2,6% utgår

1-2 familjehus, villa 48 800,00 kr 61 000,00 kr 1,7% 56 000,00 kr 70 000,00 kr 14,8%

Övriga fastigheter som ej är tillverkningsindustri, pris per kvm 56,00 kr 70,00 kr 1,8% 65,00 kr 81,25 kr 16,1%

Övr fastigh som ej är tillverkningsindustri, fast anslutningsavgift 

utöver kvm-avgift 18 000,00 kr 22 500,00 kr 3,4% 21 000,00 kr 26 250,00 kr 16,7%

För tillverkningsindustri fastställs avgiften i varje enskilt fall

Avstängningsavgift 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Brukningsavgifter

Fast avgift

Taxa 1:       0-100 MWh/år 2 100,00 kr 2 625,00 kr 5,0% 2 312,00 kr 2 890,00 kr 10,1%

Taxa 2: 100-500 MWh/år 6 824,00 kr 8 530,00 kr 5,0% 7 507,00 kr 9 383,75 kr 10,0%

Taxa 3: 500-          MWh/år 21 000,00 kr 26 250,00 kr 5,0% 23 100,00 kr 28 875,00 kr 10,0%

Förbrukningsavgift

Taxa 1:       0-100 MWh/år, pris per MWh 624,00 kr 780,00 kr 2,6% 673,60 kr 842,00 kr 7,9%

Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh 584,80 kr 731,00 kr 1,5% 631,58 kr 789,48 kr 8,0%

Taxa 3: 500-          MWh/år, pris per MWh 562,00 kr 702,50 kr 1,5% 606,96 kr 758,70 kr 8,0%

Specialtaxor höjs med 4-10% för förbrukningsavgift samt 10% för fast avgift

3.5 TOMRÖR OCH FIBER
Samförläggning:

110 mm kabelrör, exkl rör, i naturmark, per meter 46,80 kr 58,50 kr 4,0% 46,80 kr 58,50 kr 0,0%

32/40 mm fiberslang, exkl slang, i naturmark, per meter 41,60 kr 52,00 kr 4,0% 41,60 kr 52,00 kr 0,0%

Kabelbrunn 4 400,00 kr 5 500,00 kr 3,5% 4 400,00 kr 5 500,00 kr 0,0%

Kostnad för tryckning under väg, sprängning, schakt i hårdgjord yta, tillhandahållande av rör tillkommer. 

Hyra av del av  tomtrör: 

Fiberslang eller del i 110 mm rör

Kr/m/år 4,68 kr 5,85 kr 4,0% 4,68 kr 5,85 kr 0,0%

För uthyrning av kanalisation på villatomter för en- och tvåbostadshus (sträckan mellan huvudstam och hus) debiteras ett fast avstånd på 20 meter

per villa

Hyra av fiberpar:
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Kr/m/år 3,64 kr 4,55 kr 4,0% 3,64 kr 4,55 kr 0,0%

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

Tranemo fjärrvärme & bredband efter kapacitet och möjlighet.

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

3.6 MÅLTIDER

Måltidspriser 

Pensionärer: 

Frukost 35,71 kr 40,00 kr 0,0% 35,71 kr 40,00 kr 0,0%

Lunch 66,96 kr 75,00 kr 7,1% 69,64 kr 78,00 kr 4,0%

Kvällsmat 44,64 kr 50,00 kr 25,0% 44,64 kr 50,00 kr 0,0%

Lunch icke pensionär 75,89 kr 85,00 kr 0,0% 77,68 kr 87,00 kr 2,4%

Måltidsabonnemang, helpension 4 140,00 kr 4 140,00 kr 1,0% 4 600,00 kr 4 600,00 kr 11,1%

Måltidsabonnemang, halvpension 2 070,00 kr 2 070,00 kr 1,0% 2 300,00 kr 2 300,00 kr 11,1%

Korttidplats, kostnad per dygn 138,00 kr 138,00 kr 2,2% 153,00 kr 153,00 kr 10,9%

Mat till ordinärt boende 2 170,00 kr 2 170,00 kr 0,9% 2 400,00 kr 2 400,00 kr 10,6%

Lunch som säljs till intern verksamhet 69,00 kr 69,00 kr Ny taxa 75,00 kr 75,00 kr 8,7%

Transport tillkommer per leveranstillfälle och leveransställe

Personalmåltider

Personallunch i skola och omsorg 50,89 kr 57,00 kr 3,6% 58,04 kr 65,00 kr 14,0%

Subventionerad pedagogisk lunch - ej moms 35,00 kr 35,00 kr 6,1% 40,00 kr 40,00 kr 14,3%

3.7 UTHYRNING AV LOKALER

Städning och annan personell hjälp, per tim 450,00 kr 562,50 kr 2,3% 465,00 kr 581,25 kr 3,3%

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%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra

3.8 FORDON OCH MASKINER

Servicebil per tim 242,00 kr 302,50 kr 1,9% 252,00 kr 315,00 kr 4,1%

Sopmaskin per tim 208,00 kr 260,00 kr 2,0% 220,00 kr 275,00 kr 5,8%

Lastbil per tim 335,00 kr 418,75 kr 2,1% 350,00 kr 437,50 kr 4,5%

Traktor med släp per tim 253,00 kr 316,25 kr 2,0% 450,00 kr 562,50 kr 77,9%

Släpkärra per dag 143,00 kr 178,75 kr 2,1% Utgår -100,0%

Pickup VW per tim 201,00 kr 251,25 kr 1,7% Utgår -100,0%

Kompressor per dag 426,00 kr 532,50 kr 1,9% Utgår -100,0%

Manskapsvagn per vecka 440,00 kr 550,00 kr 1,9% 450,00 kr 562,50 kr 2,3%

Laser per dag 212,00 kr 265,00 kr 1,9% 220,00 kr 275,00 kr 3,8%

Spolkärra per tim 173,00 kr 216,25 kr 2,0% 180,00 kr 225,00 kr 4,0%

Hjullastare per tim 270,00 kr 337,50 kr 1,8% 280,00 kr 350,00 kr 3,7%

Sandspridare per tim 75,00 kr 93,75 kr 1,9% 80,00 kr 100,00 kr 6,7%

Truck per tim 177,00 kr 221,25 kr 2,0% Utgår -100,0%

Lastväxlarvagn per tim (ingår i traktorpris fr 2023) 177,00 kr 221,25 kr 2,0% Utgår -100,0%

Släntklippare per tim 177,00 kr 221,25 kr 2,0% 180,00 kr 225,00 kr 1,7%

Anläggningspersonal per tim 452,00 kr 565,00 kr 1,8% 465,00 kr 581,25 kr 2,9%

Handläggare per tim           1 015,00 kr 1 268,75 kr 2,0% 1 040,00 kr 1 300,00 kr 2,5%

Grävtillstånd 1 500,00 kr 1 500,00 kr Ny taxa

Grävning utan giltigt tillstånd 15 000,00 kr 15 000,00 kr Ny taxa

3.10 SIMHALLEN
Simhallen

Barn < 16 år o studerande < 20 år, per bad 25,00 kr 25,00 kr 25,0% 25,00 kr 25,00 kr 0,0%

Rabatthäfte barn, 10 bad 200,00 kr 200,00 kr 25,0% 200,00 kr 200,00 kr 0,0%

Vuxna, per bad 60,00 kr 60,00 kr 9,1% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%

Rabatthäfte vuxna, 10 bad 540,00 kr 540,00 kr 9,1% 540,00 kr 540,00 kr 0,0%

Pensionär, per bad* 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%

Rabatthäfte pensionär, 10 bad* 270,00 kr 270,00 kr 0,0% 270,00 kr 270,00 kr 0,0%
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Årskort barn 400,00 kr 400,00 kr 6,7% 400,00 kr 400,00 kr 0,0%

Årskort vuxna 1 150,00 kr 1 150,00 kr 6,5% 1 150,00 kr 1 150,00 kr 0,0%

Årskort pensionär* 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%

Årskort familj (två vuxna och upp till 3 barn t o m 17 år) 2 100,00 kr 2 100,00 kr Ny taxa

Babysim, 8 gånger 800,00 kr 800,00 kr 0,0% 800,00 kr 800,00 kr 0,0%

Simskola barn, 8 gånger 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%

Vuxensimskola, per tillfälle 60,00 kr 60,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%

Gym engångskort endast för tillfälliga gäster. Bad ingår ej. 65,00 kr 65,00 kr 8,3% 50,00 kr 50,00 kr -23,1%

Årskort gym1 inkl bad 2 140,00 kr 2 140,00 kr 4,9% 2 290,00 kr 2 290,00 kr 7,0%

Gym1 en månad inkl bad 320,00 kr 320,00 kr 6,7% 345,00 kr 345,00 kr 7,8%

Gym1 sex månader inkl bad 1 500,00 kr 1 500,00 kr 7,9% 1 600,00 kr 1 600,00 kr 6,7%

Årskort Gym1 inkl bad - pensionär* 1 100,00 kr 1 100,00 kr 4,8% 1 180,00 kr 1 180,00 kr 7,3%

Gym1 en månad inkl bad - pensionär* 165,00 kr 165,00 kr 6,5% 175,00 kr 175,00 kr 6,1%

Gym1, 6 månader inkl bad - pensionär* 770,00 kr 770,00 kr 6,2% 825,00 kr 825,00 kr 7,1%

Årskort Gym1 inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap 1 100,00 kr 1 100,00 kr 4,8% 1 180,00 kr 1 180,00 kr 7,3%

Gym1 en månad inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap 165,00 kr 165,00 kr 6,5% 175,00 kr 175,00 kr 6,1%

Gym1 sex månader inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap 770,00 kr 770,00 kr 6,2% 825,00 kr 825,00 kr 7,1%

Månadsavgift Gym1 med autogiro 178,00 kr 178,00 kr 4,7% 190,00 kr 190,00 kr 6,7%

Månadsavgift Gym1 med autogiro - pensionär* 91,50 kr 91,50 kr 4,6% 98,00 kr 98,00 kr 7,1%

Uthyrning simhall, per tillfälle max 2 tim 650,00 kr 650,00 kr 0,0% 800,00 kr 800,00 kr 23,1%

Uthyrning stora bassängen, per timme 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 425,00 kr 425,00 kr 21,4%

Uthyrning möteslokal, 2 tim

Uthyrning kombisalen, per timme 85,00 kr 85,00 kr 0,0% 85,00 kr 85,00 kr 0,0%

Bidragsberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av simhallen 

* gäller ej förtidspensionär

Idrottshallar

Hel hall, per tim 170,00 kr 170,00 kr 0,0% 170,00 kr 170,00 kr 0,0%

Halv hall, per tim 85,00 kr 85,00 kr 0,0% 85,00 kr 85,00 kr 0,0%

Tennis, per tim

Badmintonbana, per tim 70,00 kr 70,00 kr 0,0% 70,00 kr 70,00 kr 0,0%

Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar

Idrottsarrangemang 

Tranemo idrottshall, per tim 265,00 kr 265,00 kr 0,0% 265,00 kr 265,00 kr 0,0%

Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 160,00 kr 160,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%

Övriga arrangemang

Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade arrangörer 

per tim 500,00 kr 500,00 kr 0,0% 500,00 kr 500,00 kr 0,0%

Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, privata/ej 

bidragberättigade arrangörer, per tim 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

Vid korttidsuthyrning av lokal och anläggning för 

idrottsutövning tillkommer moms med 6%.

3.11 FÄRDTJÄNST 
Zoner enligt Västtrafiks zonindelning september 2020

Priserna justeras enligt taxiindex, i det fall taxiindex upphör att publiceras ska index ersättas med likvärdigt som rekommenderas av SCB 

Justeras årligen enligt taxiindex som publiceras under hösten

Mån-sön

Zon 1 (Tranemo kommun) 80,00 kr 80,00 kr 0,00 kr

Zon 2 145,00 kr 145,00 kr 0,00 kr

Zon 3 205,00 kr 205,00 kr 0,00 kr

Zon 4 264,00 kr 264,00 kr 0,00 kr

Zon 5 326,00 kr 326,00 kr 0,00 kr

Zon 6 385,00 kr 385,00 kr 0,00 kr

Natt mot lör, sön och helgdag

Zon 1 (Tranemo kommun) 139,00 kr 139,00 kr 0,00 kr

Zon 2 197,00 kr 197,00 kr 0,00 kr

Zon 3 255,00 kr 255,00 kr 0,00 kr

Zon 4 321,00 kr 321,00 kr 0,00 kr
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Zon 5 389,00 kr 389,00 kr 0,00 kr

Zon 6 468,00 kr 468,00 kr 0,00 kr

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

3.12 GATA

Vid schaktlagning tas ersättning ut enligt självkostnadspris + ett påslag på 50 %. Minimidebitering 5 000 kr.

Schaktning utan tillstånd 15 000,00 kr 15 000,00 kr Ny taxa

4.LÄRANDESEKTIONEN 

4.1 Uthyrning av lokaler
Uthyrning av skolsalar:

Klassrum/ämnessal, per ggn 385,00 kr 1,3% 390,00 kr 1,3%

Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn 615,00 kr 1,7% 625,00 kr 1,6%

Uthyrning av specialsalar: 

Trä- och metallslöjd, per ggn 560,00 kr 1,8% 570,00 kr 1,8%

Textilslöjd, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Bildsal, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Mediasal, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Hemkunskap, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Musiksal, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle. 

Uthyrning av samlingssalar:

Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Aula, Tranängskolan, per ggn 2 360,00 kr 1,5% 2 400,00 kr 1,7%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Personalrum, Tranängskolan, per ggn 1 730,00 kr 1,5% 1 760,00 kr 1,7%

Aula, Länghemskolan, per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Vävsal, Länghemskolan 1 570,00 kr 1,3% 1 590,00 kr 1,3%

Uthyrning av cafeteria:

Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn 500,00 kr 1,0% 510,00 kr 2,0%

Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Uthyrning av skollokaler till läger o d:

Grupper om 5-19 pers, per pers, per natt 65,00 kr 0,0% 65,00 kr 0,0%

20-39 personer, per natt 1 400,00 kr 1,4% 1 420,00 kr 1,4%

40-       personer, per natt 1 720,00 kr 0,9% 1 750,00 kr 1,7%

Hyresavgifter för gymnastiksalar:

Sjötofta skola, per tim 65,00 kr 0,0% 65,00 kr 0,0%

4.2 Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Maxtaxa enligt Skolverkets beslut för 2020

Barn 1 avser yngsta barnet.

Förskolebarn avser barn 1-5 år.

Fritidsbarn avser fr o m skolstarten det år barnet fyller 6 år t o m vårterminen det år eleven fyller 13 år

Fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30 % fr ordinarie avgift med anledning av lagen om "Allmän förskola". 

Vid tillsyn 15 tim/v eller därunder debiteras ingen avgift. 

Avgift uttages 12 mån per år. 

Skollovstillsyn: Avgift uttages med 100 kr per lovdag. 

Uppsägningstiden är två månader. 

4.3 Skolskjutsar
Avgift vid förlorat terminskort 100,00 kr 0,0% 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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4.4 Specialpedagog
Uthyrnings specialpedagogstjänst, pris per timme 445,00 kr 2,3% 460,00 kr 3,4%

Uthyrning kuratortjänst, pris per timme 380,00 kr 2,7% 390,00 kr 2,6%

Uthyrning skolskötersketjänst, pris per timme 385,00 kr 1,3% 400,00 kr 3,9%

4.5 Prövningsavgift
Avgift för särskild anordnad prövning 500,00 kr 0,0% 500,00 kr 0,0%

Utdrag ur förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom skolväsendet:

1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,

2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,

3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och

Avgift får dock inte tas ut för

1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,

3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,

4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller

2 § Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

4.6 Fristående förskolor

Ansökan om godkännande av fristående förskola, engångsavgift 20 000,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00 kr

Ansökan om utökning av fristående förskola, engångsavgift 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr

Ansökan om ägarbyte vid fristående förskola, engångsavgift 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr

5. OMSORGSSEKTIONEN 

5.1 Vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsavgift, kr/mån (enligt gällande maxtaxa i 

Socialtjänstlagen)* 2 170,00 kr 2 170,00 kr 1,4% 2 359,00 kr 2 359,00 kr 8,7%

Medboendeavgift, kr/mån 560,00 kr 560,00 kr 1,8% 609,00 kr 609,00 kr 8,8%

Förbrukningsartiklar, kr/mån 192,00 kr 192,00 kr 2,1% 237,00 kr 237,00 kr 23,4%

* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

5.2 Ordinärt boende

Omvårdnadsavgift, ej dagliga insatser, kr/mån 560,00 kr 560,00 kr 1,8% 609,00 kr 609,00 kr 8,8%

Omvårdnadsavgift dagliga insatser, kr/mån 815,00 kr 815,00 kr 1,9% 886,00 kr 886,00 kr 8,7%

Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp), kr/h 305,00 kr 305,00 kr 1,7% - - -

Inköp nivå 1,  kr/mån - - - 166,00 kr 166,00 kr -

Inköp nivå 2, kr/mån - - - 240,00 kr 240,00 kr -

Inköp nivå 3, kr/mån - - - 360,00 kr 360,00 kr -

Inköp nivå 4, kr/mån - - - 719,00 kr 719,00 kr -

Städ nivå 1, kr/mån - - - 385,00 kr 385,00 kr -

Städ nivå 2, kr/mån - - - 556,00 kr 556,00 kr -

Städ nivå 3, kr/mån - - - 834,00 kr 834,00 kr -

Städ nivå 4, kr/mån - - - 1 669,00 kr 1 669,00 kr -

Tvätt nivå 1, kr/mån - - - 166,00 kr 166,00 kr -

Tvätt nivå 2, kr/mån - - - 240,00 kr 240,00 kr -

Tvätt nivå 3, kr/mån - - - 360,00 kr 360,00 kr -

Tvätt nivå 4, kr/mån - - - 719,00 kr 719,00 kr -

Tvätt nivå 5, kr/mån - - - 1 439,00 kr 1 439,00 kr -

Övrig serviceinsats kr/h - - - 332,00 kr 332,00 kr -

4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den 

5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning 

i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den 
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Avgift vid ej avbokad hemtjänstinsats, kr/tillfälle* 305,00 kr 305,00 kr 1,7% 332,00 kr 332,00 kr 8,9%

Hyra av digitalt larm, kr/mån 227,00 kr 227,00 kr 2,3% 259,00 kr 259,00 kr 14,1%

* Taxan gäller endast om återbud ej har lämnats.

Dagverksamhet

Dagverksamhet, kr/dag (enligt maxtaxa i socialtjänstlagen)* 72,00 kr 72,00 kr 1,4% 79,00 kr 79,00 kr 9,7%

Resor dagverksamhet, kr/mån** 508,00 kr 508,00 kr 2,0% ** ** -

* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

**Justeras årligen enligt taxiindex som publiceras under hösten

5.3 Korttidsplats eller växelvård

Omvårdnadsavgift, kr/dygn (enligt maxtaxa i socialtjänstlagen)* 72,00 kr 72,00 kr 1,4% 79,00 kr 79,00 kr 9,7%

* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

5.4 Boende för personer med 

funktionsnedsättning

Kost

Kost, helpension, kr/mån* 2 521,00 kr 2 521,00 kr 4,0% * * -

Frukost* 17,00 kr 17,00 kr 6,3% * * -

Lunch* 25,00 kr 25,00 kr 4,2% * * -

Mellanmål* 8,00 kr 8,00 kr 0,0% * * -

Kvällsmat* 34,00 kr 34,00 kr 6,3% * * -

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-74 år. 

Bredband, kr/mån 203,00 kr 203,00 kr 2,0% 317,00 kr 317,00 kr 56,2%

Resetaxa kr/km 3,40 kr 3,40 kr 1,5% 5,00 kr 5,00 kr 47,1%

5.5 Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård (inklusive hyra av tekniska hjälpmedel) 422,00 kr 422,00 kr 1,9% 459,00 kr 459,00 kr 8,8%

5.6 Daglig verksamhet

Habiliteringsersättning, hel dag 76,00 kr 76,00 kr 1,3% 79,00 kr 79,00 kr 3,9%

Habiliteringsersättning, halv dag 45,00 kr 45,00 kr 2,3% 47,00 kr 47,00 kr 4,4%

Lunch, se kommentar nedan* 25,00 kr 25,00 kr 4,2% * * -

Arbetsresor kr/månad** 610,00 kr 610,00 kr 2,5% ** ** -

Arbetsresor kr/resa** 26,00 kr 26,00 kr Ny taxa ** ** -

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-74 år. 

**Taxor för arbetsresor bestäms utifrån Västtrafiks taxor för långtidssjukskrivna eller personer med handikappersättning,

 dvs. enligt priserna som gäller för periodbiljett till ungdomspris (zon C). 

Vid arbetsresor (kr/månad) ingår 6 fria fritidsresor per månad inom Västtrafiks område (zon C).

5.8 Uppehälle vid missbruk (18 år eller äldre)

Stödinsatser vid missbruk, kr/dag 80,00 kr 80,00 kr 0,0% * * -

* Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut per dag 
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enligt 6 kap. 1 § i socialtjänstförordningen.

5.9 Tillfällig vård i annat hem än det egna, barn 0-

18 år (enligt SoL eller LSS)

Om ett barn får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 

till kommunens kostnader. Kommunen får då uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

Beloppet får inte överstiga de beloppsgränser för underhåll som återfinns i 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken. 

Beräkning och jämkning sker enligt SKR:s rekommendation som finns angiven i cirkulär 2006:54. 

5.10 Kortidsvistelse eller korttidstillsyn

Avgift för personer med aktivitetsersättning

Frukost* 18,00 kr 18,00 kr 12,5% * * -

Lunch* 27,00 kr 27,00 kr 12,5% * * -

Mellanmål* 9,00 kr 9,00 kr 12,5% * * -

Kvällsmat* 36,00 kr 36,00 kr 12,5% * * -

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-30 år. 

Avgifter för barn 0-19 år (ingen aktivitetsersättning)

Barn 0-5 år** 33,00 kr 33,00 kr 0,0% ** ** -

Barn 6-9 år** 54,00 kr 54,00 kr 3,8% ** ** -

Barn 10-13 år** 68,00 kr 68,00 kr 3,0% ** ** -

Barn 14 år -19 år** 82,00 kr 82,00 kr 5,1% ** ** -

** Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i de angivna åldersgrupperna ovan.

Resetaxa kr/km 3,40 kr 3,40 kr 1,5% 5,00 kr 5,00 kr 47,1%

5.11 Övriga taxor

Egenavgift, familjerådgivning per besök 150,00 kr 150,00 kr 1,4% 200,00 kr 200,00 kr 33,3%

Fixartjänst, Arbetsmarknadsenheten* 204,00 kr 255,00 kr 2,0% * * -

Resetaxa kr/km 3,40 kr 3,40 kr 1,5% 5,00 kr 5,00 kr 47,1%

Borttappat larm** - - - ** ** -

Vaccination*** - - - *** *** -

*Förslag till beslut om taxan tas i Arbetsmarknadsnämnden för Svenljunga och Tranemo kommun, och beslutas därefter i respektive kommuns Kommunfullmäktige

**En kostnad debiteras utifrån faktisk kostnad för det borttappade larmet.

***Prisnivån bestäms utifrån VGR:s vaccinprislista avseende säsongsinfluensa. 
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1 Inledning  

Tidigare finanspolicy fastställd av kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2021–2023. 

 

2 Syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen 
och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
likviditetsförvaltning och finansiering. 

 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras 

• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som 
förekommer i finansverksamheten 

• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av 
finansverksamheten 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

3 Organisation och ansvarsfördelning  

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kom-
munstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrel-
sen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Kommunfullmäktiges ansvar  
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om: 

• Finanspolicy med eventuella revideringar 

• Att kommunstyrelsen får rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning under 
kommande budgetperiod (3 år) 
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• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetperiod (3 år) 

• Beloppsramar för utlåning till kommunens bolag  

• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag samt borgensåtagande 
till förmån för andra bolag eller föreningar 

Kommunstyrelsens ansvar  
Kommunstyrelsen ska: 

• Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 
finanspolicy 

• Ansvara för att den operativa finansverksamheten bedrivs med en god intern 
kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 

 

Koncernsamordning 
Kommunstyrelsen ska, inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de 
finansiella frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. De kommunala 
bolagen ska följa den av kommunfullmäktige beslutade kommunkoncerngemensamma 
finanspolicyn. 

4 Likviditetsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska tillse att det finns god betalningsberedskap i kommunkoncernen. 
Denna ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om 
upptagande av kortfristiga krediter. 

4.1 Koncernkonto 
Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska 
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. 

4.2 Utlåning till kommunens bolag 
Utlåning till kommunens bolag grundar sig på de ramar och villkor som 
kommunfullmäktige beslutat. 

4.3 Förvaltning av kortfristig likviditet 
I de fall överskottslikviditet förekommer ska placering av dessa medel göras om 
avkastningen överstiger inlåningsräntan på koncernkontot och likviden är av väsentlig 
storlek i förhållande till den tid som överlikviditet kan tänkas råda. 
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4.4 Förvaltning av långsiktig likviditet  

Förvaltning av långsiktig likviditet ska ske för att övertid motsvara kommunens 

pensionsskulder. Avsättningar till detta ska ske över tid för att motverka risken för 

kortsiktiga negativa effekter vid olika placeringsalternativ.     

4.5 Placeringsalternativ  
Tillåtna alternativ för placering av likviditet är:  
 

• Räntebärande värdepapper  
• Bankinlåning  
• Aktier  
• Fondandelar 
• Fasträntekonton  

 

4.6 Riskhantering placeringar  
Räntebindningstiden för placeringsportföljen får uppgå från noll till fem år.  

Långfristiga placeringar över sex månader, får ske till värdet motsvarar kommunens 
pensionsskuld, annan placering ska inte ske utan amortering av kommunens låneskuld 
ska prioriteras. 

 

4.7 Etik och hållbarhet 
Kommunen ska ta hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar.  

Direkta placeringar ska inte ske i företag vars omsättning i väsentlig omfattning härrör 
från produktion och distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, 
krigsmateriel och pornografi.  

Direkta placeringar får inte heller ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är 
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska vidare undvikas i företag som på annat sätt 
är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och 
prospektering. 

Vidare ska direkta placeringar inte ske i företag som kan kopplas till kränkningar av 
internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer 
som avses är i första hand FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s 
barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt. Dessa normer innebär t ex att 
företagen i sin verksamhet inte får acceptera diskriminering eller barnarbete. 

Med direkta placeringar avses direktäga aktier, fondandelar är inte att ses som direkt 
ägande.  
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4.8 Motpart  
Nedanstående motparter är tillåtna för placering: 
 

• Svenska staten  
• Svenska kommuner och landsting  
• Utlåning till kommunens bolag  
• Kommuninvest  
• Svenska banker   
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5 Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kommunens långfristiga upplå-
ning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för 
kommande budgetperiod (3 år). 

5.1 Syfte 
Det övergripande syftet med kommunens skuldförvaltning är att: 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

5.2 Grön finansiering  
”Grön finansiering” är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare 
som söker hållbara investeringsprojekt att finansiera ökar. Kommunkoncernen ska arbeta 
för att minska indirekt miljöbelastning vid finansiering. 

För de investeringar inom kommunkoncernen som främjar övergång till lägre 
koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara 
energikällor och energieffektiviseringar etc ska möjligheterna till ”grön finansiering” 
undersökas. 

5.3 Amortering 
Amortering av kommunens lån i den skattefinansierade verksamheten ska ske över 
maximalt 25 år. Amorteringen ska ske med hänsyn till kommunens likviditet och kan vid 
övergångar och likviditetsbehov förskjutas i tid mellan år, dock ej längre än en maximal 
återbetalningstid om 25 år.  

För koncernens bolag (exkl. Tranemo Forum AB) ska amorteringsplaner finnas antagna i 
respektive styrelse och utifrån bolagens affärsmässighet återbetalas. Samtliga lån ska en 
återbetalningsplan.   

5.4 Riskhantering 

5.4.1 Refinansieringsrisk 
För att begränsa refinansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över 
tid. 

Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-10 år.  

5.4.2 Ränterisk 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen för kommunen och 
dess bolag spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Avsteg från normportföljen 
kan ske i särskilda fall efter samråd med kommunstyrelsens allmänna utskott. Upplåning 
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och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen får inte 
förekomma. 

 

Räntebindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-8 år 8-10 år 

Max andel 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

 

 

5.4.3 Valutarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. 
Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett värde 
motsvarande minst 1 mnkr. 
 

5.4.4 Derivat 
Tillåtna derivatinstrument med godkända motparter får användas under förutsättning 
att det finns en koppling till underliggande positioner. Derivatinstrument får användas 
endast i försäkringssyfte, för att minska och sprida risker. 

Tillåtna derivatinstrument: 

• Ränteswap  
• FRA (Forward Rate Agreement)  
• Räntetak  
• Räntegolv 
• Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)  

 
Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 

• Handelsbanken  

• Nordea  
• SEB  
• Swedbank  

 

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.  
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6 Leasing 

Finansiering i kommunen ska i första hand ske genom egna medel. Leasing ska inte 
betraktas som upplåning och ingår inte i det rambeslut om upplåning som fattas av 
kommunfullmäktige. Dock ska leasing ske restriktivt.  

Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden 
för traditionell finansiering eller om det ur till exempel servicesynpunkt kan anses 
fördelaktigt trots en högre kostnad. 

7 Borgen och garantier 

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige. Borgen kan lämnas för lån till 
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier m m.  

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag ingående i 
kommunkoncernen, men kommunfullmäktige har möjlighet att besluta om ramar för 
borgensåtagande till andra bolag eller föreningar.  

8 Rapportering 

Förvaltningen ska löpande rapportera efterlevnaden av denna finanspolicy till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker i enlighet med den tidplan som gäller för övrig 
rapportering om kommunens finansiella ställning och resultat.  

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 



Tranemo kommun 

Revisorerna 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium 
 
 
Budgetram 2023 

 
Kommunfullmäktige skall årligen pröva ansvarstagandet. Fullmäktiges instrument för  
granskning och prövning är de förtroendevalda revisorerna. Den kommunala revisionen är 
ett lokalt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i 
kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

 
Enligt Kommunallagen ska revisorernas budget beredas av fullmäktiges presidium. Detta i 
syfte att markera revisorernas oberoende. 

 
Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisions- 
uppdraget. Kommunallagen fastställer vidare att revisorerna ska granska all verksamhet i 
den omfattning som följer av God revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att 
revisorerna kan uttala sig i ansvarsprövningen samt kunna avge väl underbyggda uttalanden 
i revisionsberättelsen. 
 
I samband med valår behöver också revisorernas budget höjas inför året därpå, då det finns 
två revisionsgrupper som arbetar parallellt samt att nya revisorer behöver delta i utbildningar. 
 
Revisorerna har vid sammanträdet 2022-06-15 beslutat att, förutsatt att budgetramen för 
2023 hålls på samma nivå som 2022, dvs 1 016 575 kr, plus sedvanlig årlig indexuppräkning 
för arvoden, kommer revisorerna inte äska ytterligare medel för 2023. 

 
 

Kommunrevisionen 2022-06-15 
 
 
 

Bengt Melkersson Ingelis Öhwall 
Ordförande Vice ordförande 
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Taxa för myndighetsutövning 
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§1 Myndighetsutövning  

 
Enligt denna taxa utgår avgift för  

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), grundavgift 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), timavgift 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE) grundavgift 

1 150 kr 

1 150 kr 

1 150 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1 150 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1 150 kr 

  

 

Med myndighetsutövning menas all handläggning i ärendet så som exempelvis besök, 
förberedelser samt efterarbete.  
 

§2 Basår och årlig justering av taxan 
 
Taxans basår är 2023. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har till uppdrag att taxan revideras 
årligen från och med 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari året innan det år 
som taxejusteringen skall gälla. 
 

§3 Betalning av avgift 
 
Avgift enligt denna taxa betalas av den sökande/beställare av tillstånd eller hos den där tillsynen 
genomförts (ägare) mot faktura när denne har tillsänts Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
beslut eller efter genomförd tillsyn. Avgift kan alternativt tas ut i förskott. Avgift tas även ut vid 
återbesök och tillkommande efterarbete. 
 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:626) från förfallodagen tills betalning sker. 
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot 
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 
 
Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

Taxorna gäller fr o m 2023-01-01 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Taxa för 
myndighetsutövning 

2023-01-01 

Diarienummer: Reviderat: 

2022-000418  

Upprättad av: Beslutad av: 

Avdelningschef Skydd och samhälle Kommunfullmäktige Bollebygd 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Borås 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Mark 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Svenljunga 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Tranemo 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Ulricehamn 2022-XX-XX 
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Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 

ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn. Det finns 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 

stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 

huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 

förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 

Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 

som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 

Direktionen har beslutat om SÄRF:s fyra-åriga Handlingsprogram som avser åren 2020 – 2023. 

Handlingsprogrammet tillsammans med Rambudget 2023, kommer att vara utgångspunkt för 

höstens arbete med Verksamhetsplan och Internbudget för 2023 som i detalj kommer att beskriva 

mål och kostnadsfördelning. 

Direktionen ska årligen fastställa medlemsbidrag för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 

som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Målsättningen är att 

sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången 

och sedan 2017 har förutsättningarna grundat sig på SKR:s (Sveriges Kommuners och Regioner) 

beräkning av PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per februari varje år. Förbundet har i brev till 

medlemskommunerna 2022-02-08 begärt att modellen ska kompletteras med kompensation för 

befolkningsförändringar samt att medlemsbidraget därutöver utökas med 8,9 Mnkr för att nå 

kostnadstäckning 2023. Medlemsråd genomfördes 2022-04-08 och där konstaterades att PKV per 

februari 2022 avseende 2023 är 2,9 %, 2024 2,1 % och 2025 3,1 %, att förbundet får en nivåökning av 

medlemsbidraget 2023 med 8,9 Mnkr (5,0 %) samt att kompensation för befolkningsförändringar 

införs från och med 2024.  

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Rambudget 2023 2022-06-03 
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Processen för förbundets arbete med budget och verksamhetsplan ser ut så här:

 

Rambudget 2023 med planering 2024 - 2025 

Medlemsbidrag 
Förbundets intäkter består till största delen av medlemsbidrag. Därutöver tillkommer intäkter från 

särskilda avtal som vattendykning, tillsyn och tillståndshantering, automatlarmshantering och 

utbildning.  

Medlemsbidraget föreslås öka med 2,9 % plus nivåökning med 5,0 % för 2023 som ska täcka 
kostnaderna för befintlig organisation.  

För 2024 ökas medlemsbidraget med 2,7 % och för 2025 med 3,7 % i enlighet med PKV plus 

kompensation för befolkningsförändringar vilket beräknas till ca 0,6 % per år. 

Vid Medlemsrådet 2019-04-26 var medlemskommunerna eniga om att fr.o.m. 2020-01-01 införa en 

ny fördelningsmodell enligt förslag från ekonomichefsgruppen. Modellen innebär att 9 % fördelas 

med fast belopp per medlemskommun och 91 % fördelas enligt invånarantal per 31/12 året före 

beslutsåret med en femårig övergång. 2023 är fjärde året och 80 % av den nya modellen ingår. 

Medlemsbidrag 2023 fördelas enligt nedan, belopp i Tkr.  

Kommun Medlemsbidrag 
2022 

% Medlemsbidrag 
2023 

% 

Bollebygd 9 752 5,46% 10 801 5,61% 

Borås 91 087 51,05% 98 864 51,36% 

Mark 32 594 18,27% 33 984 17,65% 

Svenljunga 11 063 6,20% 12 036 6,25% 

Tranemo 12 078 6,77% 13 021 6,76% 

Ulricehamn 21 868 12,26% 23 811 12,37% 

Summa 178 442  100 % 192 517 100 % 

Ökning i % +2,4 %  +7,9 %  

 
 

Jan – April 

•Uppföljning 
föregående år

•Omvärldsanalys

•Vision

April 

•PKV

•Förändrat antal 
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April – Jun 

•Rambudget 3 år
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•Satsningar

•Besparingar
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Aug – Nov 

•Prestationsmål 
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•Behov/Avd.

•Aktiviteter/Avd.
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•Kvalitetssäkring

•Riskanalys 

Dec – Mars 

•Verksamhets-
plan o 
Internbudget
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Direktionen
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God Ekonomisk hushållning 
Enligt Kommunallagen 11 kap 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Undantag från detta får göras om det finns synnerliga skäl. Av budgeten ska det vidare framgå hur 

verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets 

slut.  

Medlemsbidrag 2023 har utöver ökning med PKV fått en nivåökning med 8,9 Mnkr och räcker 

därmed till för att självfinansiering ska uppnås. 

Förbundet har en god ekonomisk ställning och det egna kapitalet klarar att täcka 

balanskravsresultatet 2021 med minus 0,2 Mnkr och prognosticerat resultat för 2022 med minus 4,1 

Mnkr.  

Ekonomisk ställning 
Förbundets egna kapital uppgår efter 2021 års bokslut till 57 452 tkr och prognosen för 2022 är 

minus 4 149 tkr. 

God ekonomisk hushållning kräver ett eget kapital som täcker ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets finansiella risker som till exempel självrisk för stor 

skada. 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 uppgår till 12 329 Tkr, vilket innebär att det 

efter avdrag för ansvarsförbindelsen återstår 40 974 tkr i eget kapital. 

Eget kapital Belopp i Tkr 

Ingående balans 2022-01-01 57 452 

Prognos 2022 -4 149 

Utgående balans 2022-12-31 prognos 53 303 

Ansvarsförbindelse 2022-12-31 prognos -12 329 

Summa inkl. ansvarsförbindelse 40 974 

 

Rambudget 2023 med planering 2024 – 2025 
Belopp i Tkr Internbudget 

2022  
Rambudget 

2023 
Rambudget 

2024 
Rambudget 

2025 

Verksamhetens nettokostnader -163 498 -171 547 -175 841 -184 306 

  -4,9 % 2,5 % -4,8 % 

Avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt -6 417 -8 885 -9 017 -9 263  

Övrig pension inkl. löneskatt -10 790 -7 012 -8 888 -7 508 

Ränta pension -1 886 -5 073 -3 968 -3 953 

Summa Pensionskostnader -19 093 -20 970 -21 873 -20 724 

  -9,8 % -4,3 % +5,3 % 

Summa -182 591 -192 517 -197 714 -205 030 

  -5,4 % -2,7 % -3,7 % 

Medlemsbidrag 178 442 192 517 197 714 205 030 

  +7,9 % +2,7 % +3,7 % 

Mot Eget kapital  -4 149 0 0 0 
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Beskrivning av verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader baseras på befintlig organisation och utgår från internbudget 2022. 

Personalkostnader utökas 2023 med nödvändig kompetens för att möta det utökade ansvaret enligt 
LSO och LBE inom det förebyggande arbetet och för att stärka förbundets arbete inom 
IT/Teknik/Digitalisering. Anpassning av den operativa förmågan är nödvändig för att möta samhällets 
förändringar och risker vilket även kommer att påverka den framtida planen för 2024 och 2025.  
 
Avskrivningskostnader är beräknade enligt långsiktig investeringsplan och förbundet tillämpar 

komponentavskrivning.  

De finansiella intäkterna avser till större delen avkastning på förbundets pensionskapital och 

likviditet. Förbundets medel är placerade på Borås Stads internbank. 

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 

tidigare avsättningar. 

Pensionskostnader 
Pensionskostnader är enligt prognos från KPA per 2022-04-30. Ny prognos kommer att beställas från 

KPA pension per 2022-08-31 och den kommer att beaktas i Internbudgeten som beslutas i december 

2022. 

KPA:s prognoser bygger på RIPS 2021 (Riktlinjer för beräkning av Pensionsskuld) och SKR:s 

bedömning av inflationstakt, ränte- och reallöneutveckling. I prognosen ingår beräkning av nytt 

pensionsavtal, AKAP-KR, där avgiftsbestämd pension höjs från 4,5 % till 6,0 %, vilket ökar förbundets 

pensionskostnad med ca 2,0 Mnkr för 2023. 

Resultat 
Internbudget 2022 är underfinansierad med 4 149 Tkr. Direktionen fattade beslut 2021-12-10 att 

underskottet ska tas mot eget kapital med anledning av att befintlig organisation, trots 

effektiviseringsåtgärder, inte täcks av finansieringen. Kostnadsbilden från 2022 påverkar 2023 och 

pensionskostnaderna ökar med 9,8 % men med nivåökning av Medlemsbidraget, utöver PKV, på 8,9 

Mnkr så når förbundet 0-resultat. 

Resultatet för 2024 och 2025 är beräknat till 0-resultat. 

Investeringar 
Förbundets investeringar består huvudsakligen av nödvändiga reinvesteringar inom fordonsparken 

enligt långsiktig investeringsplan.  

Investeringsplan 2023 Belopp i Tkr 

Släck/Räddningsbil  4 900 

Lastväxlare inkl. tank 3 850 

Räddningsutrustning 2 800 

Övriga Fordon 1 780 

It, Teknik 1 550 

Summa 14 880 
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Ekonomiska påverkansfaktorer eller risker 

Pensioner 

Enligt prognos från KPA pension per 2022-04-30 beräknas pensionskostnader att öka kommande år. 

Prognosen är gjord enligt RIPS 21 och SKR:s bedömning av inflationstakt, ränte- och 

reallöneutveckling. 

Nytt pensionsavtal, AKAP-KR, där avgiftsbestämd pension höjs från 4,5 % till 6,0 %, samt hög inflation 

ökar förbundets pensionskostnad 2023. 

Finansiell kostnad avser förbundets pensionsskuld, SAP-R (Särskild avtalspension inom 

Räddningstjänst) och ökar 2023.  

Generationsväxling pågår inom förbundet, SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) ger 

heltidsbrandmän möjlighet att under vissa förutsättningar gå i pension vid 58 års ålder. Under 2022 

och 2023 har elva heltidsbrandmän möjlighet att gå i pension varav sex stycken är 58 eller 59 år. 

Förbundet gör avsättning, enligt en statistisk beräkning, för avtalspension från och med 59 år och sex 

månader. I det fall någon eller några går i pension tidigare än så belastar kostnaden aktuellt år. 

 

Självrisk vid stor skada 
I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 

sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på ca 4 800 tkr per händelse. 

Guttasjöns övningsområde 
Borås Stads om- och tillbyggnad av Guttasjöns administrativa byggnad kommer att färdigställas 

under 2022 vilket innebär att lokalerna kommer att uppfylla arbetsmiljökraven som avses i konceptet 

”friska brandmän”. Platsbundna medarbetare får anpassade och arbetsriktiga arbetsplatser som 

särskiljs från de gemensamma ytorna. Övningsanläggningen på Guttasjön är dessutom efterfrågad av 

andra räddningstjänster men också av olika statliga, regionala, lokala och privata verksamheter och 

anlitas flitigt. Den administrativa byggnaden har moderniserats vilket innebär att logistiken och flödet 

erbjuder möjligheter att generera ökade intäkter som kan bidra till kommande ökade kostnader på 

grund av om- och tillbyggnationen.  

Vision 2030 
SÄRF påbörjade ett förändringsarbete hösten 2016 som har resulterat i flera omstruktureringar och 

effektiviseringsåtgärder. Förändringsarbetet fortskrider kontinuerligt inom ramen för SÄRF Vision 
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2030 med fokus på en modern räddningstjänst i tiden och för framtiden som motsvarar 

samhällsutvecklingens krav och förväntningar. 

Befolkningsökning 
Inom förbundets område ökar befolkningen varje år och risk för olyckor har ett direkt samband med 

befolkningsstorlek. Förbundet kommer från 2024 att få kompensation för ökad befolkning vid 

beräkningen av medlemsbidrag. 

 

Kostnad per invånare och år 
SÄRF:s kostnad per invånare och år inom förbundets område var för 2021: 844 kr och 2020: 828 kr 

(samma som genomsnittet för hela riket). Tillgänglig nationell statistik från Kolada visar hur 

kostnaden ser ut för 2020 för olika län. SÄRF:s kostnad per invånare är jämförelsevis väldigt låg, både 

jämfört med snittet per län och med snittet för Västra Götalands län.  

Prognos för kostnad inom SÄRF:s område är 864 kr/invånare för 2022 och 932 kr/invånare för 2023. 
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Taxebilaga nr 2 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå

KK AK PN Hälsoskyddsverksamhet
Utbildningsverksamhet och liknande

200.10-1 5 C Riksinternatskola
200.10-2 5 C Gymnasieskola med mer än 50 elever
200-10-3 4 C Gymnasieskola med högst 50 elever
200.10-4 4 C Resurscenter
200-10-5 4 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola
200.10-6 4 C Förskola
200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola, familjedaghem

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 1 C Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och

högskolor
200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
200.20-3 1 U Fritidsgård eller liknande

Skönhetsvård och liknande
200.30-1 2 U Solarium
200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
200.30-3 1 U Frisersalong

Vård och hälsa
200.40-1 4 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande
200.40-2 2 C Fotvård
200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet
200.40-5 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande
200.40-4 1 U Övriga alternativa behandlingar

Idrott och liknande
200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars

används av många människor
200.50-3 3 U Strandbad

Boende
200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-2 5 U Bostäder med mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter

inom samma bostadsområde
200.60-3 4 U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 inom samma

bostadsområde
200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, folkhögskola med

boende
200.60-6 3 U Camping/stuganläggning
200.60-7 3 U Övrigt tillfälligt boende

Förvaring av djur
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur



Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslag

(1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

Avgiftsskyldighet
3. Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av

kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur. Avgiftsskyldig är
också fastighetsägare eller andra verksamhetsutövare som är ansvariga att mäta radon i
byggnader.

Avgifter
4. Taxan är baserad på en beslutad timavgift om 1 050 kronor.

5. För anmälan av ny verksamhet samt tillsynsbesök av befintlig verksamhet uttags timavgift
om
1 solbädd 2 timmar
2-5 solbäddar 3 timmar
6-9 solbäddar 4 timmar
10 solbäddar och fler 5 timmar

6. I avgiften för ett tillsynsbesök innefattas förberedelser, inspektion, efterarbete (rapport-
skrivning samt meddelande av råd och förelägganden) samt en uppföljande inspektion för
kontroll av efterlevnaden av meddelade råd och förelägganden. Krävs ytterligare tillsyn
debiteras timtaxa.

Betalning av avgift
7. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
8. Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften.



Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804)

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804)
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument1 och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Bygg- och miljönämnden
efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1140 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes
kontrolltid.

__________________________________________________________________________________________



1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 sker i förhållande till den kontrolltid som
fastställts för en anläggning

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.

8 §Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt
denna taxa.
Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till Bygg-
och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5
§.



Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift
till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5
§, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gislaveds kommun genom dess Bygg- och
miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avgiften beräknas dock efter den taxa som gäller
vid påbörjad handläggning av ärendet.



Bilaga 1: Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om

avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid

beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av

informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som

följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan.)





Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för prövning och tillsyn

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller
natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens

eller undantag,

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller

åtgärd,

 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,

 Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

5. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller

den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt

26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiften eller

ersättningens storlek ska bestämmas.

Timtaxa
7. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 050 kronor per hel timme

handläggningstid.



Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet

(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) i förhållande till den faktiskt nedlagda

handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som

anges i taxan.

8. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktisk nedlagd handläggningstid avses med

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet

samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd

handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar

mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie

timavgift.

Avgifter för prövning
9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av

fast avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10. Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.

11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

12. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelse i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i taxan.



15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.

16. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckning C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i
ärendet.

17. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
18. För regelbunden tillsyn över sådan hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2

betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt riskklassificering (placering i riskkolumn)
enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår
av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multiplicerat med timtaxan.

19. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 4
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multiplicerat med timtaxan.

20. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift
för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med timtaxan.

21. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av en fast avgift eller en fast årlig avgift enligt
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga
1.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta
avgiften eller årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

22. För miljöfarlig verksamhet ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som
föreskrivs om tillåten produktionsvolym eller motsvarande i tillståndsbeslut eller beslut
om anmälan.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter



enligt taxebilaga 4 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna. Tillägg ska inte göras för verksamheter som är under samma
underrubrik i taxebilaga 4.

23. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndsbeslut eller beslut om
anmälan har meddelats för verksamheten, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

24. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva verksamhet eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för avhjälpande eller kostnader.

Betalning av avgift
25. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
26. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.



Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lag om tobak och

liknande produkter

samt

Taxa för tillsyn avseende vissa
receptfria läkemedel



1. Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622),
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och
liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självkostnads- och likställighetsprincipen
Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen
reglerar att en kommun endast få ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det
är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut
högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller
nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings-
och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4
§§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika
och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter
I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande
serveringstillstånd

Avgift

Nyansökning stadigvarande tillstånd 9 000 kr

Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte 4 500 kr

Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering) 4 500 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI) 2 500 kr

Utökad serveringsyta 2 500 kr

Utökad serveringstid eller fler dryckesslag 1 000 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag
betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 900 kr.

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd Avgift

Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader 6 000 kr

Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar
Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller
pausservering

4 500 kr

Till slutet sällskap 1 000 kr

Utökad serveringsyta och/eller serveringstid 1 000 kr

Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd 1 000 kr



3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten
Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

 Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av
alkoholförsäljning

 Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in
genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift Avgift

Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning 15 000 kr

Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning 12 000 kr

Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning 10 000 kr

Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning 7 000 kr

Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning* 4 000 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den
minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte
överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den
totala omsättningen.

Rörlig avgift Avgift

Sen serveringstid (efter 01.00) 1 000 kr

Sen serveringstid (efter 02.00) 2 000 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1) 500 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2) 1 000 kr

Utebliven restaurangrapport 1 maj 20 000 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål 1 050 kr / timme



3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren
Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.
Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som
engångsavgift för inre tillsyn, 1 900 kr.

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet
sällskap

Avgift

Stadigvarande till slutet sällskap 2 500 kr

Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap 2 500 kr

Provsmakning på tillverkningsställe 2 500 kr

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd Avgift

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 6 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 4 500 kr

Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare) 4 500 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen 2 500 kr

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria
läkemedel, tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter,
folköl samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter Avgift 2023

Folköl (detaljhandel och servering) 2 100

Tobaksvaror

Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer

2 100

2 100

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2 100

Receptfria läkemedel

Tobaksfria nikotinprodukter

2 100

2 100

Säljer 2 av ovanstående 3 150

Säljer 3 av ovanstående

Säljer 4 av ovanstående

4 200 kr

5 250 kr

Säljer samtliga ovanstående 6 300 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål 1 050 kr / timme



6. Avgift för extra kontroll och timtaxa
För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut
enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 1 050 kronor / timme. Avgiften för extra tillsyn
debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

 Tid för förberedelser

 Tid för besök på plats

 Tid för efterarbete

 Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogat.

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo, i det enskilda
fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Nämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Fakturering
Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång
och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till
kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt
räntelagen (1975:635).



Taxebilaga 4 Taxa  enligt miljöbalken     

Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet

Årsavgift 
antal timmar 

JORDBRUK
Djurhållning

1.20 C
Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20.1 mer än 200 och upp till 400 djurenheter 8
1.20.2 mer än 100 och upp till 200 djurenheter 6

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre,

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller 
äldre,

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

11. tvåhundra slaktkycklingar,

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet 
djur.

Anmälningsplikten gäller inte

1. renskötsel, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enl 1 eller 2 §.

U
Anläggning med stadigvarande djurhållning upp 
till 100 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte inhägnad.

1.20.3 mer än 50 och upp till 100 djurenheter 4

Med en djurenhet avses samma som under 1.20.

2 kap 4 § 1.30 C
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion.

1.30.1
 överstigande 50 hektar 8

1.30.2
 upp till 50 hektar 4

2 kap 3 §

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion

Lagrum

i MPF
Kod Nivå Verksamhet



Odling
U

Växthus eller plantskola med en odlingsyta:
1.30.3

större än 2000 kvadratmeter 4

3 kap 2 § 5.20 C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enl. 5.10.

5

Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 4 § 10.30 C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

10

Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. omfattas av bearbetningskoncession enl. lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enl. 1 eller 2 §.

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period.

4 kap 7 § 10.60 C
Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

8

LIVSMEDEL OCH FODER

4 kap 5 § 10.40 C 10

4 kap 6 § 10.50 C 8

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT



TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
20.10 C Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en produktion 
av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.

20.10.1 mer än 10 000 och upp till 18 750 kubikmeter per 
kalenderår

25

20.10.2 från 500 upp till 10 000 kubikmeter per 
kalenderår

20

20.10.3
upp till 500 kubikmeter per kalenderår

15

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp.

20.20 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

20.20-1
Mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår. 65

20.20-2 - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår.

50

20.30 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller

svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enl. 3 §.

20.30.1 - Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

25

20.30.2 - Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår.

15

20.30.3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per 
kalenderår.

6

Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter

Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter

15

som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8 kap 2 §

Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §

8 kap 4 §

8 kap 5 § C20.40



Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 § 20.50-i B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor.

70

20.60
Anläggning för tillverkning av

15

1. fanér eller plywood, eller

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån.

20.70
Anläggning för lagring av 15

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksam-heten är anmälningspliktig 
enl.10 §.

20.80 C Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enl. 8 
§, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 
tillståndspliktig enl. 8 §.

20.80.1 Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning.

6

20.80.2 Mer än 500 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning

15

20.80.3 Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten.

10

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått 
mer än sex veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten.

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

8 kap 10 § 20.90 C 6

8 kap 7 § C

Lagring av timmer
8 kap 8 § B

8 kap 9§ 



GUMMI OCH PLASTVAROR

25.11 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enl. 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

25.11.1 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

30

25.11.2 - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

20

25.11.3 - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

12

25.11.4 - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

8

Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enl. 3 §.

25.50 C 
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar

ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enl. 19 kap. 3 eller 4 §.

20.50.0 Mer än 1 000 ton plastråvara per kalenderår 15

25.50.1
Mer än 200 ton men högst 1 000 ton plastråvara 
per kalenderår. 8

25.50.2
 Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 6

25.50.3
Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 4

25.50.4
Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 25

25.50.5

Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 15

25.50.6

Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 10

25.50.7

Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 8

25.50.8

Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 6

13 kap 6 §

13 kap 2 §

13 kap 4 § 25.30 C 6



MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår.

26.110.1
mer än 2 000 ton

15

26.110.2 mer än 500 och upp till 2 000 ton 10

Andra mineraliska produkter
26.150 C Asfaltverk eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

STÅL OCH METALL

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 
10 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 8, 9 eller 14 §.

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 13, 14 eller 17 §.

METALL- OCH PLAST-YTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

28.25 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast.

8

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enl. 1 eller 2 §.

Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enl. 4 §.

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enl. 10 §.

Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 C 15

C 8

16 kap 7 § 28.71 C 6

16 kap 3 §

16 kap 5 § 28.40

14 kap 13 § 26.110 C

14 kap 17 § 12

15 kap 18 § 27.140 C 8

15 kap 10 § 27.60 C 6



28.95 C Anläggning för

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enl. 19 kap. 2, 
3, 4 eller 6 §,

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten,

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår,

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår,

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår.

28.95.1 - Anläggning för produktion som omfattas av mer 
än två punkter ovan.

12

28.95.2 - Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan.

8

METALLBEARBETNING, MOTORER, 
TURBINER OCH REAKTORER

34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system 
för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 
till eller till öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.

34.80.1

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter.

25

34.80.2

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter.

12

34.80.3 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter.

8

34.80.4 U Total tankvolym för processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter.

2

16 kap 10 §

Maskinell metallbearbetning
18 kap 8 §



FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd 
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 
för återanvändning där även återanvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte 
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 4 § 39.30 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår med

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som

a) enl. föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning”

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller

b) enl. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 eller 3 §.

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår med mer än 500 kilogram i

lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 eller 3 §.

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig.

Anläggning som inte är anmälnings- eller 
tillståndspliktig och där det per kalenderår 
förbrukas

39.50.1 U mer än 3 ton men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel

8

39.50.2 U mer än 1 ton men högst 3 ton organiska 
lösningsmedel

6

39.50.3 U mer än 0,5 ton men högst 1 ton organiska 
lösningsmedel

4

19 kap 6 § C 10

10

19 kap 5 § 39.35 C 10



HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 4 § 39.90 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår.

6

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, 
EL, VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 § Med avfall  och farligt avfall  avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614).

Anaerob biologisk behandling

Anläggning som genom anaerob biologisk 
behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar biogas.

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 §.

Förbränning
40.60 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enl. 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott.

40.60.1 Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt, om inget annat bränsle används än 
eldningsolja eller bränslegas.

15

40.60.2 Total installerad tillförd effekt av mer än 2 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas.

15

40.60.3
Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 2 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas.

6

Vindkraft

Verksamhet med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter,

2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enl. 13 eller 14 §.

21 kap 15 § 40.100 C 8

21 kap 3 § 40.02 C 15

21 kap 11 §



FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C Anläggning för tvättning av 8

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.

Anläggning för tvättning av

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår eller

2. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.

50.20 C
Anläggning där det per kalenderår hanteras

7

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enl. 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20.1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 500 men högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle.

4

U Fordonsverkstäder överstigande 200 
kvadratmeter. Med verkstadsyta avses den yta 
där fordon underhålls, lackeras eller reparareras, 
samt ytor för kemikalie- och avfallsförvaring. 
Däremot avses inte ytor för förvaring av övriga 
reservdelar samt pann- eller kompressorrum.

50.20.2 U
Fordonsverkstad mer än 1500 kvadratmeter.

6

50.20.3 U Fordonsverkstad mer än 500 men högst 1500 
kvadratmeter.

4

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Flygplatser

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enl. 
3 eller 4 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap 4 § 90.16 C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 2000 
personekvivalenter.

18

90.16.1 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter.

10

23 kap 2 §

24 kap 5 § 63.50 C 8

50.10.3 U 4

23 kap 1 §



90.16.2 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter.

6

90.16.3 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 4

AVFALL

29 kap 1 §
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 
återanvändning, materialåter-vinna avfall, 
bortskaffa avfall, samla in avfall  och uttjänt bil 
avses i detta kap. detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken.

29 kap 2 §
Med farligt avfall  och deponering  avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2020:614).

29 kap 3 § Med inert avfall  avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning  och 
samförbränningsanläggning  avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall.

Förbränning

Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall.

Deponering
29 kap 26 § 90.341 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enl. 32 § förordningen (2001:512) om deponering 
av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enl. 33 § samma förordning.

5

Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om

1. mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår, och

2. behandlingen leder till materialåter-vinning
Biologisk behandling

90.171 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enl. 21 kap. 2 eller 3 §

90.171.1 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår.

10

29 kap 31 §

29 kap 17 § 90.230 C 6

29 kap 29 § 90.391 C 8



90.171.2 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår.

8

90.171.3 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall 
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår.

6

Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 35 § 90.141 C Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa.

6

Mekanisk bearbetning och sortering
90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål.

90.110.1

- Den hanterade avfallsmängden är större än
20

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår.

90.110.2 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår.

15

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall 
är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall.

Uttjänta fordon

Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna

1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 
fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enl. bilskrotningsförordningen.

Lagring som en del av att samla in avfall

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 
är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall.

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja,

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier,

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä,

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall.

12

29 kap 41 §

29 kap 43 § 90.80 C

29 kap 46 § 90.120 C 12

29 kap 49 § 90.40 C 12

29 kap 51 § 90.60 C 6



Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enl. någon annan bestämmelse i detta kapitel.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

92.20.1 - Mer än 100 000 skott per kalenderår. 10

92.20.2 - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår.

8

92.20.3 - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår.

6

92.10001 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 2

30 kap 3§ 92.30 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon.

8

TEXTILTVÄTTERIER

30 kap 2 § 

29 kap 70 § 90.430 C 6



Taxebilaga nr 1 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

SKYDD AV OMRÅDEN MM, 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

2 h

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och
vattenskyddsområde

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom kulturreservat
eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur-
och kulturreservat eller vattenskyddsområde

2 h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 4 h

4. Inrättande av två avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma
fastighet och vid samma tillfälle

7 h

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 1-25
personekvivalenter

8 h

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter

15 h

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter

15 h



Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Bergvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar 2 h

Anmälan
Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt 1
kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:215), tas ut med belopp som
motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamheten enligt
taxebilaga 4

Enligt taxebilaga 4

Handläggning av anmälan avseende:

1. inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Bergvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar 2 h

Tillsyn
Vid tillsynsprojekt inventering av avloppsanordning med vattentoalett för 1-25
personekvivalenter
Bedömning av enkät, tillsynsbesök, krav på åtgärd
Bedömning av enkät, krav på åtgärd
Bedömning av enkät, tillsynsbesök, ej krav på åtgärd
Bedömning av enkät, ej krav på åtgärd

4 h
3 h
3 h
2 h

Uppföljande tillsyn över avloppsanordning med vattentoalett för 1-25
personekvivalenter

2 h/tillsynstillfälle

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för vilken tillstånds eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt med
fast avgift

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 4

Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12
kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH HÄLSOSKYDD, 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h



2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h

3. Orm som inte avses i 4 1,5 h

4. Giftig orm 1,5 h

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 h

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

1,5 h

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Anlägga gödselstad 2 h

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner

2 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2 h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

2h

3. Skol- och fritidsverksamheter

-Skola med mer än 400 elever
-Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
-Skola med högst 100 elever
-Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

4 h
3 h
2 h
2 h

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten HVMFS
2012:14



Avgift för provtagning 1 h/ provtagnings-
tillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter
och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig
ut enligt vad som anges i taxebilaga 2
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR, 10 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av underrättelse
om påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller
att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER,
14 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

2 h

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Timavgift

Information
Handläggning av information om installation av cistern enligt
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

2 h

Tillsyn



Granskning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser

1,5 h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 2 h

AVFALL, 15 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan enligt kommunala föreskrifter för avfallshantering 1 h

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614)

1 h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt
avfallsförordningen (2020:614)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfall Timavgift



Taxebilaga nr 3 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 med tilläggspoäng av taxebilaga 3.
Verksamheten inplaceras vidare i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt
denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av
nedanstående tabell.

Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0, varefter riskbedömningens påverkan
beräknas. Varje fråga i riskberäkningen genererar ett antal poäng. Maximal poängsumma är 9,
men det finns bara 6 riskkolumner. Om en verksamhet får mer poäng än 6 poäng, placeras
den i kolumn 6. I praktiken är nämligen den maximala poängsumman 6 för respektive
miljöfarliga verksamheter. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt
riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabellen nedan. Verksamheten placeras in i
rätt kolumn genom det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen.



Riskbedömningstabell

 Avgifts- Riskkolumner

klass A B 0 1 2 3 4 5 6
1 T T T T 2 3 4 5 6

2 T T 2 3 4 5 6 7 8

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375



Riskbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:

Faktor och bedömningsgrund
Kolumnför
flyttning

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler

eller inom vattenskyddsområde
1

c) Påverkar mer än ett miljömål eller miljökvalitetsnorm 1
2. Kemiska produkter

a) Råvaror och produkter med krav på särskild hantering 1

b) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen

1

3. Tilläggspoäng
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej

förnybar energi
1

Summa riskpoäng



Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer

Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier Riskpoäng

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och
ämnen som innehåller kemikalier
vilka kan tas upp genom inandning
eller hudkontakt och då är skadliga
för människors hälsa

1

Alla typer av verksamheter Babysim 1
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring 1
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa

o. dyl.
1

Alla typer av verksamheter Diatermi 1
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten 1
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra

verksamhet i annan lokal eller
verksamhet enligt 38 § FMVH

1

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygeniska och
kosmetiska produkter

1

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Hög musik 1
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulptering och

liknande
1

Alla typer av verksamheter Piercing 1
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Uteservering 1
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i
bostad

1

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet
som extra verksamhet under
samma organisationsnummer

1 per del

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och
skärande verktyg

1

Camping, stugbyar, strandbad o.
dyl i förekommande fall även andra
typer av verksamheter

Användning av torrtoalett 1

Camping, stugbyar samt annan
form av boende i grupp (t.ex. logi
för bärplockare o. dyl.

>25 campingenheter eller
stugor/lägenheter

1

Förskola/fritids >5 avdelningar 1
Idrottsanläggning >3 salar 1
Samlingslokaler >200 personer 1
Skolor och undervisningslokaler >400 elever 1



Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1
Skolor och undervisningslokaler
förskolor, samt vård/boende i
omsorg

Nära bulleralstrande
kommunikationsanläggning,
industri eller liknande

1

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning 1
Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1
Solarium >5 bäddar 1
Solarium Obemannat 1
Strandbad EU-bad 1
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1
Strandbad Närhet till utsläpp av

avloppsvatten
1

Tillfälligt boende >50 bäddar 1
Bed and breakfast >10 bäddar 1
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1
Vård/boende i omsorg >5 avdelningar 1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet >4 utövare av hygienisk

verksamhet under samma
organisationsnummer

1
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Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 2023

Beslut
- Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige i Gislaved och Tranemo att

timtaxor ska ligga kvar på nuvarande nivå och därmed fastställa timtaxan till
1050 kr för bygg- och miljöverksamhet samt att fastställa timtaxan för
livsmedelstillsyn till 1140 kr.

- Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige i Gislaved och Tranemo att göra
justeringar i taxa för prövning och tillsyn av tobak, alkohol, receptfria
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter samt i taxa enligt miljöbalken i
enlighet med förslaget, och att fastställa övriga taxor för bygg- och
miljönämndens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Vissa justeringar har gjorts i taxa enligt miljöbalken och i taxa för prövning och
tillsyn av tobak, alkohol och receptfria läkemedel, där bl.a. taxa för tobaksfria
nikotinprodukter har införts. Anpassningar har gjorts för att bättre spegla den
arbetsinsats som görs.

Övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden behålls
oförändrade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-06-07 - BmGTau §55

Handlingar som tillhör beslutet
1_Plan- och bygglovtaxa samt kart- och mättaxa
2_Taxa enligt livsmedelslagen
3_Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol receptfria läkemedel och

tobaksfria nikotinprodukter
4_Taxa enligt strålskyddslagen
5_Taxa enligt miljöbalken grund
5_Taxa miljö bilaga 1
5_Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser hälsoskyddsverksamhet miljöbalken
5_Taxa miljö bilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken
5_Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Tranemo
Kommunfullmäktige Gislaved
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Medel för folkhälsostrategtjänst Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun HSNS Kommun HSNS Kommun

Tjänst folkhälsostrateg (lön inkl. lönebikostnader)
405 800 231 888 405 800 231 888

Eventuell motfinansiering av 

folkhälsostrategtjänst via annan typ av tjänst

Totalsumma tjänst/tjänster
405 800 231 888 405 800 231 888

Medel för lokala folkhälsoinsatser Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Folkhäloinsatser 14 kronor/nvånare och part
167 118 167 118 167 118 167 118

Överflyttade medel från 2022 till 2023 på eget 

initiativ enligt avtal*

Överflyttande medel från 2022 till 2023 efter av 

HSNS beviljad ansökan*.

Eventuella andra medel

Summa totala folkhälsomedel
167 118 167 118 167 118 167 118

*=Medel som inte används under året ska återbetalas till respektive part. Om redovisningen är preliminär skickas det slutliga in senase 15 februari.

Redovisningen är: Preliminär Slutlig

Eventuella kommentarer till budget Eventuella kommentarer till utfall och resultet

 Tranemo kommun

 Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023  Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023

Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster: Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster: 

Skriv här om ni motfinansierar HSNS medel för folkhälsoinsatser via tjänst, vilken typ av 

tjänst det är samt omfattning i %.

31 oktober - sista datum att skicka in verksamhetsplan och ansökan om att föra över 

medel. 

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.

Skriv här om ni kommer att återbetala, föra över medel på eget initiativ eller 

ansöka om att föra över medel till kommande år.

25 januari är sista datum för preliminärt resultat och 15 februari är sista datum 

för slutlig ekonomisk redovisning.

Noll (0) 

innebär 

medlen 

använts enligt 

budget 
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Detaljbudget folkhälsoinsatser 2023
Budget Utfall Resultat

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Det tidiga livets villkor

Föräldraskapsstöd 15 000 15 000 15 000 15 000

Familjecentral 10 000 10 000 10 000 10 000

Främja fysisk aktivitet 17 000 17 000 17 000 17 000

Meningsfull fritid 15 000 15 000 15 000 15 000

Kunskaper, kompetenser och utbildning

Sundare liv 17 500 17 500 17 500 17 500

Livsstil och levnadsvanor 12 500 12 500 12 500 12 500

HBTQI-diplomering 10 000 10 000 10 000 10 000

Boende och närmiljö

Trygghetsinsatser 10 000 10 000 10 000 10 000

Grannsamverkan 10 000 10 000 10 000 10 000

ANDTS-förebyggande 5 000 5 000 5 000 5 000

Kontroll, inflytande och delaktighet

Föreningscoach 25 000 25 000 25 000 25 000

Ökad jämlikhet 10 000 10 000 10 000 10 000

Bidrag till föreningar 10 118 10 118 10 118 10 118

Summa 167 118 167 118 167 118 167 118

Eventuella kommentarer till detaljbudget Eventuella kommentarer till utfall och resultat i detaljbudget

 Tranemo kommun
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Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom 

sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är 

ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och 

målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. 

Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det 

lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet 

för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

 

En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 

mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens 

folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra 

Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till 

lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens ansvariga 

styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.  

 

Styrning och ledning 
I Tranemo kommun tillhör folkhälsostrategen kommunledningsstaben. 

Kommunledningsstaben har en planeringschef, vilken ligger direkt under kommunchefen. 

Folkhälsostrategen ingår även i en enhet som heter Trygg och Säker kommun (TSK) 

tillsammans med krisberedskapssamordnare och trygghetssamordnare. TSK rapporterar 

regelbundet till förvaltningsledning och politik om det trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbetet. 

 

Verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet samt uppföljning förankras och beslutas varje år i 

kommunfullmäktige. Information om kommunens folkhälsoarbete sker regelbundet till 

förvaltningsledning och politiken. Planerings- och uppföljningsprocessen för folkhälsoarbetet 

synkroniseras i Tranemo kommun med den kommunala budgetprocessen, vilket i praktiken 

innebär att verksamhetsplan och budget för folkhälsoarbetet finns med som bilaga till 

kommunens budget.  

 

För att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som 

görs så pågår i nuläget flera arbeten. Tranemo kommun öppnade 2021 en familjecentral, 

vilken kommer bli ett betydande nav i arbetet med att främja och utveckla prioriterade 

gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs. Arbetet fortlöper för att 

familjecentralen ska vara en samverkansplats mellan primärvårdens barnhälsovård och 

elevhälsans resursteam - för att främja ett brett föräldraskapsstöd. Folkhälsostrategen har även 

en fast plats i Närvårdsamverkan. 

 

Ett långsiktigt arbete med att utveckla samverkan i arbetet för att främja jämlik hälsa är 

prioriterat i folkhälsoarbetet, dels i den förebyggande delen kring barn och unga som är i 

behov av stöd från skola och socialtjänst och dels i den främjande delen kring samverkan med 

fritid, föreningar och kultur. Under 2023 kommer dialogdagar med barn, unga med deras 

vårdnadshavare under namnet ”Att växa upp i Tranemo kommun” att äga rum, där 

folkhälsostrateg är en del av planeringsgruppen. Dialogerna ska även anordnas mellan 

mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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politiker och unga. Redan under pandemiåret 2020 startades dialogerna i form av en podcast. 

Hälsa, trygghet och hållbarhet kommer att vara återkommande ämnen i både podcast och 

dialoger.  

 

Under 2020 startade ett långsiktigt projekt med en föreningscoach som ska utveckla 

samverkan mellan kommun, föreningar och civilsamhället. Arbetet kommer att fortsätta under 

våren 2023 för att sedan införlivas i ordinarie verksamhet då civilsamhället är en viktig 

medaktör i ett effektivt folkhälsoarbete. Folkhälsostrategen är också en drivande aktör i 

arbetet med handlingsplan för arbete med funktionshinderspolitiken, suicidprevention, våld i 

nära relationer samt hedersvåld och förtryck. 

 

Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan 
Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet 

medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan 

kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom 

samverkansavtalet. 

Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för 

folkhälsoarbetet 

• Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

• FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla 

ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    

 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund 

för prioriteringar och insatser 

Regionala dokument 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  

• Kraftsamling fullföljda studier  

 

Kommunala dokument 

 

• Vision och Strategisk Plan för Tranemo kommun 

• Budget 2023–2025 

• Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

 

Ökad jämlikhet i hälsa en förutsättning för hållbar utveckling 
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s 

Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och 

förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. 
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Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för 

folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor 

eller rättigheter och enskilda sakfrågor.  

I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara 

hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och 

utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att 

ingen lämnas utanför.  

Bestämningsfaktorer för hälsa 
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 

förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans 

bestämningsfaktorer.  

 

Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen 

nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 

individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans 

bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas 

livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor. 

Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och 

levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv. 

 

Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen 

av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av 

Dahlgren och Whitehead, 1991.  
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Hälsoläget 
Hälsoläget syftar till att ge ett underlag som övergripande beskriver vilka kommunens 

utmaningar inom folkhälsoområdet är. Beskrivningen ger stöd i dialoger och vid val av 

prioriterade områden, insatser, målgrupper för att främja utvecklingen av en mer jämlik hälsa. 

Kommunala bakgrundsfakta 
Tranemo kommun har drygt 11 900 invånare varav 48,1 % är kvinnor, 51,9 % är män och 

medelåldern är 44,2 år. 83,1 % är födda i Sverige och 16,9 % är födda utomlands. 41,6 % är 

ensamstående, 53,4 % sammanboende och 5 % lever i andra konstellationer. 88,2 % röstade i 

valet 2018 vilket är i paritet med rikssnittet.  

I Tranemo kommun bor 73 % i tätort och 27 % på landsbygd. 74,3 % av ytan består av skog 

och 3,9 % av bebyggelse. Åldersmässigt är 20,6 % under 18 år, 29,1 % mellan 18 – 44 år och 

25,9 % är mellan 45 – 64 år. 24,3 % av befolkningen är 65 år eller äldre. 

Andel med behörighet till gymnasieskolan 2021 var 73,5 % för pojkar och 92,5 % för flickor. 

I Tranemo kommun ser utbildningsnivån i åldern 25–74 år ut följande: förgymnasial 

utbildning; 14,7 % bland kvinnor och 27,4 % bland män, gymnasial utbildning; 49,8 % bland 

kvinnor och 52 % bland män samt eftergymnasial utbildning; 34 % bland kvinnor och 18,6 % 

bland män. Andelen förvärvsarbetande i åldern 20–64 år är 84,5 % i Tranemo kommun. 

 

Hälsodata 

Hälsodata Tranemo  Jämfört med  

Upplevd hälsa  

(Andel med god eller mycket 
god självskattad hälsa, 16-84 
år) 

69 % VGR: 73 % 

Psykisk hälsa 
 
(Andel i befolkningen, 16-84 år, 
som besväras av ängslan oro 
eller ångest) 

34 % 

Kvinnor: 38 % 

Män: 29 % 

VGR: 42 % 

Kvinnor: 50 % 

Män: 34 % 

Sociala relationer 

Andel invånare (16-84 år) som 

känner sig ensam ofta eller 

ibland 

35 % Tranemo näst lägst i 

HSNS  

(spann mellan 34%- 43%)  

 

Fysisk aktivitet (andel som 

motionerar minst 1 h/vecka) 

35 % 

 

VGR: 42 % 
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Alkoholvanor (Riskabla 

alkoholvanor) 

Dagligrökning 

Fetmadiagnoser 

11 % 

 

7 % 

2,5 % 

 

VGR: 16 % 

 

VGR: 7 % 

Tranemo lägst i HSNS 

(spann mellan 2,5 % - 

3,9%) 

Trygghet  Trygghetsundersökningen 
från 2021 (253 svar) visar att 
den upplevda tryggheten i 
kommunen är relativt hög. 
Närmare 70 procent känner 
sig mycket trygga eller 
trygga. Mest trygga är de 
som bor i mindre orter. Allra 
mest trygg känner man sig 
om man är över 60 år.  

 

 Meningsfull fritid Enligt 

trygghetsundersökningen 

2021 vill invånarna att 

kommunen ska arbeta mer 

med meningsfull fritid för 

unga. 

 

 

Utmaningar och prioriteringar 

Tranemo kommuns främsta utmaningar gällande folkhälsa är ojämlik fördelning av 

socioekonomiska förutsättningar, behörighet till gymnasiet bland pojkar, fysisk aktivitet och 

en meningsfull fritid för unga. Den ojämlika fördelningen av socioekonomiska förutsättningar 

visar sig i ojämlika skolresultat mellan barn och unga med föräldrar med olika 

utbildningsbakgrund, barn och unga med olika ursprung och mellan flickor och pojkar. På 

skolorna har lärare märkt av en minskad fysisk aktivitet på rasterna vilket de bedömer beror 

på brist på möjlighet för spontan rörelse på skolgården. Den minskade fysiska aktiviteten kan 

leda till koncentrationssvårigheter på lektionerna, vilket i sin tur försämrar skolresultaten. En 

meningsfull fritid är också något som det efterfrågas mer av, både av invånarna men också av 

fältarna i kommunen. Det behövs fler aktiviteter för att sysselsätta ungdomar efter skoltid och 

under sommarlovet. 

Utifrån detta kommer Tranemo kommun prioritera att ge barn och unga en god start i livet. 

Kommunen kommer att satsa på kunskapshöjning för att stärka kompetensen kring bland 

annat föräldraskapsstöd. Det kommer att fortsatt bedrivas ett arbete för att främja en trygg och 

säker kommun, bland annat genom att erbjuda fler fritidsaktiviteter för ungdomar. Det 

kommer också att möjliggöras för föreningar och civilsamhället att söka medel för projekt 

som bidrar till att stärka folkhälsan i kommunen. Ur ett jämlik hälsa-perspektiv kommer 
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Tranemo kommun även att prioritera äldre och personer med funktionsnedsättning. I Tranemo 

kommun är en fjärdedel av invånarna över 65 år. För att denna målgrupp ska åldras på bästa 

möjliga sätt krävs ett främjande arbete för deras hälsa. Bland personer med 

funktionsnedsättning är det tio gånger vanligare med nedsatt hälsa än bland den övriga 

befolkningen, mycket beroende på kända bestämningsfaktorer. Detta är något som Tranemo 

kommun vill motverka. 

Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog 
 

• Barn och unga  

• Äldre  

 

• Prioriterade Områden:  

- 1. Det tidiga livets villkor 

- 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning  

- 6. Boende och närmiljö  

- 7. Kontroll, delaktighet och inflytande 

Prioriteringarna utifrån vårdialog: att arbeta med fullföljda studier, ofrivillig ensamhet bland 

äldre, och hälsa bland personer med funktionsnedsättning genomsyrar flertalet av insatserna 

i verksamhetsplanen för folkhälsa 2023. 

 

Gemensam budget för lokalt folkhälsoarbete 
Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 

Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs i 

en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.  

 

Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 

ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatserna ska utgå från utgångspunkterna för 

samverkansavtalet och verksamhetsplanen, hälsoläget och de gemensamma prioriteringarna. 

Insatser som helt finansieras av kommunen, eller via medel från annan part, kan skrivas in i 

matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att texten ”Insatsen görs utanför avtalet och 

finansieras av kommunens egna medel” (eller annan part).  skrivs längst ner i rutan 

”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”. 
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Folkhälsoinsatser 
Här skrivs namnen på de områden kommunen kommer arbeta med, vilka insatserna blir och 

för vilka målgrupper. Skriv under genomförande vad som ska göras, vad som ska uppnås med 

insatsen, hur den ska genomföras och vilka parter/aktörer som deltar i genomförandet. 

Insatserna följs upp i avtalsuppföljningen och kommunen svarar på vad insatsen har lett till, 

om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen 

genomfördes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.  

Område: 1 - Det tidiga livets villkor 

Insats/målgrupp Genomförande 

Föräldraskapsstöd - 

Vårdnadshavare (barn 

och unga) 

Vidmakthållande och utveckling av föräldraskapsstöd ABC (Alla 

Barn i Centrum). Skapa bas i familjecentral och finansiera 

utbildning av ledare. Syftet är att fler ska nås av 

föräldraskapsstöd samt att bidra i utveckling av föräldramöten. 

 

Samverkan: Tranemo kommun, Barnmorskemottagning (BMM) 

och barnhälsovården (BHV) 
Familjecentral – 

Vårdnadshavare (barn 

och unga) 

Familjecentral öppnades 2021. Fortsätta med att bidra till att 

skapa bas och mötesplats för god samverkan kring barn och 

unga. Detta genom att följa Bokstart – språkutveckling barn och 

unga – samverkan vårdcentral och bibliotek. 

 

Samverkan: Tranemo kommun, BMM och BHV. 

Främja fysisk aktivitet – 

barn och unga 
Bidra till finansiering av inköp till skolgårdarna för att öka 

möjligheten till spontan rörelse för eleverna på raster.  

Meningsfull fritid – 

barn och unga 

Fältarna i Tranemo kommun kommer att anordna aktiviteter för 

barn och unga utanför skoltid. Eventuellt kommer insatsen att 

riktas mot utsatta individer/grupper, som fältarna under årets 

gång märker är i behov av insatsen. Exempel på aktiviteter som 

kommer att genomföras är cykling på Isaberg, paddla kanot, 

padel och utflykt till havet med picknick. 

Samverkan: Tranemo kommun och civilsamhället. 

 

Område: 2 - Kunskaper, kompetenser och utbildning     

Insats/målgrupp Genomförande 

Sundare liv – Äldre och 

yngre äldre 
Studiecirkel Livsstil och Levnadsvanor ute på orter, eventuell 

utveckling digitalt. Finansiera ledare och material.  

Delfinansiering av broddar. 
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Samverkan: Tranemo kommun, studieförbund och 

pensionärsföreningar. 

Livsstil och 

Levnadsvanor – 

personer med 

funktionsnedsättning 

Planera och genomföra konceptet Hälsovågen – tema: kost, 

fysisk aktivitet, kultur och återhämtning. Finansiering av 

föreläsare och material. 

Samverkan: Tranemo kommun, studieförbund och RF Sisu 

HBTQI-diplomering - 

kommunövergripande 

Bidra till finansiering av hbtqi-diplomering. 

Samverkan: Tranemo kommun och vårdcentraler. 

 

Område: 6 – Boende och närmiljö 

Insats/målgrupp Genomförande 

Trygghetsinsatser – 

Områdesbaserat – 

Solgård, Tranemo 

samhälle och 

Limmared. 

Hela befolkningen 

Del i ett övergripande trygghetsfrämjande arbete. En del i arbetet 

är att skapa och utveckla mötesforum för barn, unga och äldre. 

  

Anordna trygghetsdag för sjundeklassare – sker årligen på hösten.  

 

Samverkan: Tranemo kommun, kommunpolis, Tranemobostäder 

och civilsamhället. 

Grannsamverkan - 

kommunövergripande 
Bidra till stärkt och utvecklad grannsamverkan. 

Samverkan: Tranemo kommun, kommunpolis och civilsamhället. 

ANDTS-

förebyggande arbete – 

barn och unga 

Finansiera drogvaneundersökning i åk 7–9, eventuellt också i åk 1 

på gymnasiet. Undersökningen är tänkt som ett komplement till 

CAN-undersökningen då denna endast genomförs vart tredje år. 

Detta med syftet att få möjlighet att följa lokala data varje år. 

Samverkan: Tranemo kommun och Öckerö kommun. 

 

Område: 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet 

Insats/målgrupp Genomförande 

Föreningscoach –  

Primärt: Barn och 

unga  

Utveckla samverkan mellan kommun och föreningar. Att erbjuda 

en meningsfull fritid är en del i arbetet med kraftsamling för 

fullföljda studier.  

 

Samverkan: Tranemo kommun, civilsamhället och RF SISU.   
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Sekundärt: Hela 

befolkningen 

Ökad jämlikhet - 

kommunövergripande 

Planera och delta i Pride-veckan i Tranemo-Svenljunga. Bidra 

med finansiering till veckan. 

Samverkan: Tranemo kommun och civilsamhället. 

Bidrag till föreningar 

– civilsamhället 

Möjliggöra för föreningar att ansöka om bidrag till hälsofrämjande 

aktiviteter för att stärka folkhälsan i kommunen. 

Samverkan: Tranemo kommun och civilsamhället. 

 

 

Övrigt  
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§ 47 Budget 2023 TFAB/2022:13 

Styrelsens beslut 
• Godkänner budget 2023 för Tranemo Forum AB.  
• Genomför en nedbrytning av kommunfullmäktiges mål och internkontroll i enligt 

med kommunens planeringsprocess. 

Ärendet 
Enligt föreslagen budget för år 2023 kommer bolagets intäkter och kostnader vara ett 
nollresultat, likt tidigare år. Bolagets kostnader är främst räntekostnader, borgensavgifter, 
förvaltningsersättning till Tranemo kommun samt revision. Intäkterna består uteslutande av 
koncernbidrag på 510 tkr.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo Forum har budgeterat ett nollresultat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
Tranemo Forum Budgetförslag 2023 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-08-29 
Dnr: TFAB/2022:13 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 

Förslag till beslut 
• Godkänner budget 2023 för Tranemo Forum AB.  

• Genomför en nedbrytning av kommunfullmäktiges mål och 
internkontroll i enligt med kommunens planeringsprocess.  

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Enligt föreslagen budget för år 2023 kommer bolagets intäkter och kostnader 
vara ett nollresultat, likt tidigare år. Bolagets kostnader är främst räntekostnader, 
borgensavgifter, förvaltningsersättning till Tranemo kommun samt revision. 
Intäkterna består uteslutande av koncernbidrag på 510 tkr.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo Forum har budgeterat ett nollresultat.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 

Tranemo Forum Budgetförslag 2023 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Tranemo Forums styrelse.  

 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 



TRANEMO FORUM AB - Budget 2023 FÖRSLAG
Belopp i tkr

Prognos Budget Budget Budget
2022 2021 2022 2023

Konto Kostnader
6420 Revision -67 -78 -94 -70
6480 Förvaltningsersättning Tranemo kommun -79 -79 -81 -83
6410 Styrelsearvode -3 0 0 0
6000 Övrigt -3 -5 -5 -5

Totala kostnader -152 -162 -180 -158

Finansiella intäkter och kostnader
8316 Ränteintäkter 0 459 0 0
8317 Borgensavgift TUAB 0 400 0 0
8411 Räntekostnader -92 -337 -25 -312
8462 Borgensavgift till Tranemo kommun -40 -360 -40 -40

Koncernbidrag 284 0 245 510
Totala finansiella intäkter och kostnader 152 162 180 158

Resultat före skatt 0 0 0 0
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§ 57 Den ekonomiska ställningen och budget- Tranemo bostäder AB 
TFAB/2022:15 Samråd 

Styrelsens beslut 
• Godkänner Tranemobostäders delårsbokslut för år 2022. 
• Godkänner budget 2023 Tranemobostäder AB. 

Ärendet 
Tranemobostäder AB redogör för delårsbokslut 2022 samt budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemobostäder AB, 2022-08-31 

Föredragning och debatt 
VD Annika Björklund Fagrell och ekonom Susanne Nordliden föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Budget TUAB 2023 TUAB/2022:21 Samråd 

Styrelsens beslut 
• Godkänner budget 2023 för Tranemo Utvecklings AB.  

Ärendet 
Tranemo Utvecklings AB budgeterar för år 2023 med ett resultat före skatt på 1,2 mnkr. 
Detta är en ökning med cirka 40 tkr sedan föregående år. Bolagets största intäkter är 
hyresintäkter och de största kostnaderna är bland annat av -och nedskrivningar samt 
räntekostnader. TUAB har också en kostnad på ca 0,5 mnkr avseende koncernbidrag. Under 
2023 kommer bolaget ha ett avkastningskrav på 9,14% vilket baseras på rörelseresultat exkl 
ränte- och avskrivningskostnader samt det bokförda värdet på bolagets anläggningar.  

Ekonomisk påverkan 
Koncernbidrag på ca 0,5 mnkr som ska utbetalas till Tranemo Forum AB. Resultat före skatt 
beräknas uppgå till ca 1,2 mnkr.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Budget 2023 TUAB 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2022-08-30 
Dnr: TUAB/2022:21 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 
2023 

Förslag till beslut 
• Godkänner budget 2023 för Tranemo Utvecklings AB.  

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Tranemo Utvecklings AB budgeterar för år 2023 med ett resultat före skatt på 1,2 
mnkr. Detta är en ökning med cirka 40 tkr sedan föregående år. Bolagets största 
intäkter är hyresintäkter och de största kostnaderna är bland annat av -och 
nedskrivningar samt räntekostnader. TUAB har också en kostnad på ca 0,5 mnkr 
avseende koncernbidrag. Under 2023 kommer bolaget ha ett avkastningskrav på 
9,14% vilket baseras på rörelseresultat exkl ränte- och avskrivningskostnader 
samt det bokförda värdet på bolagets anläggningar.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Koncernbidrag på ca 0,5 mnkr som ska utbetalas till Tranemo Forum AB. 
Resultat före skatt beräknas uppgå till ca 1,2 mnkr.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Budget 2023 TUAB 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Tranemo Utvecklings AB styrelse.  

 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 
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Budget 2023  
 
Belopp i tkr Utfall Budget  Budget Budget 

 2021 2021 2022 2023 

Rörelsens intäkter      

Hyresintäkter 6 371 7 041 7 155 7 633 

Övriga förvaltningsintäkter 1 094 352 460 556 

Summa nettoomsättning 7 465 7 393 7 615 8 189 

      

Fastighetskostnader      

Försäkringspremier -95 -32 -30 -129 

Fastighetsskatt -326 -326 -427 -427 

Avskrivningar/Nedskrivningar -2 674 -4 645 -4 637 -4 637 

Summa fastighetskostnader -3 095 -5 003 -5 094 -5 193 

      

Bruttoresultat 4 370 2 390 2 521 2 996 

      

Centrala administrations- och 

förvaltningskostnader -496 -753 -591 -628 

      

Rörelseresultat 3 874 1 637 1 930 2 368 

      

Ränteintäkter 0 1 0 0 

Räntekostnader m.m. -704 -968 -767 -642 

      

Resultat efter finansiella poster 3 170 670 1 163 1 726 

      

Koncernbidrag -366 0 0 -510 

      

Resultat före skatt 2 804 670 1 163 1 216 

      

      

Avkastning 8,62% 7,64% 8,05% 9,14% 

Rörelseresultat exkl. ränta o avskrivning 6 548 6 282 6 567 7 005 

Bokfört värde anläggningar (genomsnitt under året) 76 003 82 180 81 564 76 606 

Avkastningskrav över tid ska uppgå till 7,25%     
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Verksamhetsidé 

 
Tillsammans med näringslivet vara med att finansiera företagsutveckling, etablering och 

sysselsättning och på så vis bidra till utveckling av näringslivet i Tranemo kommun. Med 

ett affärsmässigt förhållningssätt tar vi ansvar för kommunens ekonomi.  
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Samverkanspartners av särskild betydelse 

 
Interna 

• Tranemo Forum  

• Tranemo kommun (samhällsutveckling) 

• Kommunrevisionen  

• Gislaved Bygg- och Miljö  

 

Externa 

• Förening ”Tillväxt Tranemo” 

• Hyresgäster 

• Potentiella företag  
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Vision, utvecklingsområden & mål 
 

Nedan följer hur Tranemo Utvecklings AB valt att bryta ner kommunens övergripande 

vision, utvecklingsområden och mål. Utgångspunkten har varit de områden bolaget 

berörs av och kan vara med och påverka.   

 

Vision  

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.” 

 

Utvecklingsområden 

o Ett levande Tranemo kommun i hela kommunen är en förutsättning för att vi 

tillsammans ska nå våra ambitioner inom flera andra områden. I Tranemo 

Utvecklings AB är vi med att bidrar genom att stötta de företag som av olika 

anledningar behöver en annan finansiär än sedvanliga kreditinstitut för att hela 

näringslivet ska leva och arbetstillfällen bibehållas och skapas.   

Mål 

o Hållbart samhälle  

Ställ krav i upphandlingar på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Premiera byggprojekt med hållbart fokus framför andra. 

o 14 000 invånare 2035  

Visa hög tillgänglighet, effektivitet och var en part i företagsetableringar och 

tillväxtsammanhang.  
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Statliga och kommunala styrdokument av särskild 

betydelse 

 

Kommunala 

 

o Styrmodellen - arbete och kontinuerlig uppföljning - Ny för 2021 

o Vision och strategisk plan - Ny för 2021 

o Ägardirektiv 

o Bolagsordning  

 

Statliga 

 

o Aktiebolagslagen 

o Redovisningslag  

 

SWOT-analys 

 

Styrkor 

 

o Den lilla organisationen med snabba beslutsvägar och tillgänglighet  

o Grundstruktur på plats, exempelvis gällande ny styrmodell och ägardirektiv  

o Det finns utrymme för att påverka och vara delaktig 

o Bra på att samverka med andra organisationer, internt/externt det ger 

stordriftsfördelar 

 

Svagheter 

 

o I en mindre organisation fördelas många och stora uppdrag på samma personer 
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o Mer generalister än specialister 

 

 

 

Möjligheter 

 

o Närhet till större städer – möjlighet att växa, får arbetskraft att flytta hit. 

o Samverkan med andra– möjlighet inom offentlig sektor, möjligen ska vi nyttja 

den ännu mer 

o Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång 

o Korrekt upphandling ger bra priser  

 

Hot 

 

o Förändrade skatteintäkter, lågkonjunktur - lägsta utvecklingen av skatteintäkter 

på 12 år trots generösa statsbidrag 

o Ekonomiska effekter av pandemin (hyresgästers betalförmåga)  

o Förutsättningar att lyckas?  

o Ökad låneskuld ger sämre ekonomisk trygghet  

o Oklart kring bolagets roll i de nya ägardirektiven  

o Avsaknad av politiks ledare  

Sammanfattning och prioritering 

 
o Den lilla organisationen med snabba beslutsvägar och tillgänglighet  

o Samverka med andra organisationer, internt/externt det ger stordriftsfördelar 
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Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
 

Målgrupp 

o Samverkan med kommun och näringsliv 

För att bidra till utveckling av näringslivet i Tranemo kommun behöver TUAB ha 

ett gott samarbete med kommunens näringslivsenhet samt de intressenter som 

finns runt om i kommunen. Ett undermåligt samarbete kan påverka kommunens 

näringslivsklimat negativt. Under rådande situation (med ny samhällssektion, ny 

tillväxtförening och förmodat nya ledamöter i TUAB) behöver former för 

samverkan bibehållas och etableras.  

o Befintliga hyresgäster (behåll goda relationer)  

TUAB är en långsiktig aktör som över tid vill verka för ett gott näringslivsklimat 

och hjälpa företag att både utvecklas och etableras. En god relation med 

befintliga hyresgäster ses som viktigt. Dels utifrån att goda samarbeten sprider 

sig i kommunen samt att föra dialoger om bolagens långsiktiga affärsutveckling.    

 

Verksamhet 

o Oklart kring bolagets roll i de nya ägardirektiven 

TUAB har nya ägardirektiv som har implementerats. Bolaget behöver fortsatt 

konkretisera och skapa förståelse mellan bolaget och ägaren för att dessa ska bli 

verkställda, annars finns risk att bolaget inte lyckas uppfylla direktiven.  

o Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång  

TUAB ska agera professionellt och fatta beslut på sakliga och faktabaserade 

grunder. Lagstiftningen ska efterlevas och bolagets stabilitet förbättras.  

o Politisk ledning  

TUAB bytte runt årsskiftet inför 2022 ordförande (den fjärde inom loppat av 

drygt ett år). I ett bolag med endast en tjänsteman om 10 procent tjänstgöring har 

bolagets ordförande en nyckelroll. I arbetet med att implementera de nya 

ägardirektiven är detta än mer påtagligt viktigt.  

 

Ekonomi 

o Korrekt upphandling ger bra priser  

En framgångsfaktor till kvalitetsbyggnader och bästa pris är bra upphandlingar. 

Byggnationen av Nexans lagerlokal är ett gott exempel där pris för samma 
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byggnad skiljdes åt flertalet miljoner. Förtroendefråga att offentlig aktör följer 

lagen och offentlig upphandling.  

 

o Rätt intäkter (återta hyresrabatter)  

TUAB gav under pandemiåret 2020 hyresrabatter till vissa hyresgäster för att 

underlätta deras ekonomiska situation. En del av dessa rabatter ska återbetalas 

för att inte påverka bolagets ekonomiska ställning negativt. Det är nu mera 

bolagets inställning att sådana rabatter inte kan ges, med bakgrund i 

likställighetsprincipen i offentlig sektor.  

 

o Ökad låneskuld ger sämre ekonomisk trygghet 

TUAB lånar kapital för att finansiera byggnationer. I tak med att låneskulden 

ökar och fastigheternas bokförda värde (avskrivningar) minskar behöver 

låneskulden minska. Det är av stor vikt att beslutad amorteringsplan efterlevs.  
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Internkontroll 
 

Kontrollpunkt Åtgärd Riskvärde 

1–16 

Samverkan med kommun och 

näringsliv 

Upprätta effektiva 

kommunikationsvägar för 

samverkan med kommunens 

näringslivsenhet 

9 

Oklart kring bolagets roll i de nya 

ägardirektiven 

 

 

Upprätta verksamhetsplan och 

definiera TUAB:s inriktning. 

9 

Faktabaserat arbetssätt som 

möjliggör utveckling och framgång 

 

 

genomgång av bolagets 

affärsområden för att säkerställa 

ett professionellt agerande.   

9 

Politisk ledning 

 

 

Skapa stabilitet i bolagets 

politiska sammansättning.    

9 

Rätt intäkter (återta hyresrabatter) 

 

 

Återta hyresrabatter 9 
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§ 238 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 
KS/2022:192 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens kapital i form av Va-

anläggningar samt dricksvattenförsörjning 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 
det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 
granskningen, avser att genomföra. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 
det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 
dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 
gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 
VA-ingenjör och utredare. 
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 
1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 
för yttrande om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda granskningen, avser att 
genomföra. 
KPMG:s slutsats och rekommendationer 
”Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-infrastruktur. Vi 
välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när det gäller att ta fram 
nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  

Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i Tranemo kommun 
förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan självklart inte anses vara 
långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler är det svårt att bedöma ett enskilt år i 
dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 
verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 
perspektiv.  
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Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor del strategiskt 
underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under lång tid. Vi bedömer att 
ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna 
”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara 
självfinansierad via avgifter. 

Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras och verksamheten 
är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt för granskningen.  

Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en bedömning 
av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  

Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig underhållsplan för 
ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt och att denna plan 
revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida finansieringen av 
verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  

Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara ”försvinner” och 
aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder som krävs för att minska de 
problem som finns när det gäller tillskottsvatten och vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att 
åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras för politiken så att det skapas en 
förståelse för de åtgärder som behövs. 

Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt formaliseras och 
utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa ärenden skapas också en 
transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid eventuell personalomsättning. 

Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning och beredskap 
vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser att det är av 
stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) involveras i en 
sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 

Samhällssektionens förslag till åtgärder 
Ett omfattande arbete har påbörjats med hela VA-enheten där organisationen ska 
genomlysas, en nulägesbild ska skapas över alla verk och alla ledningar och detta ska mynna 
ut i långsiktiga underhållsplaner. Samtidigt arbetar vi med lagar och regler och skapar 
rutiner kring dessa. 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 
i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 
verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 
perspektiv.” 
Svar: 
I och med att arbetet med att nå kostnadskontroll, analysera organisationens sårbarhet och 
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kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 
att allt strategiskt underlag kommer bli färdigställt. Enheten tar till sig av vikten att 
konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 

Revisorerna ”bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt 
nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av 
verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 
Svar:  
VA-enheten har uppnått kostnadskontroll och följer sin upprättade ekonomiska plan för att 
uppnå ett 0-läge under 2024.  

Revisorerna ”bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en 
bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 
Svar: 
Arbetet med en översyn av VA:s organisation är påbörjad 2022 för att se på nuläget och hur 
enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 

Revisorerna ”bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt 
och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida 
finansieringen av verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.” 
Svar: 
Detta är påbörjat genom att arbete med att göra en nulägesanalys som ska mynna ut i en 
åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 
reinvesteringsbudget är startat under 2022. Till åtgärdslistan kopplas sedan VA-enhetens 
behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 
kommunens kommande översiktsplan.   

Revisorerna ”bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 
”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 
Svar: 
Enheten instämmer helt i detta. Därav arbetet med nulägesanalysen ovan.  

Revisorerna ”vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras 
för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs.” 
Svar: 
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Enheten har historiskt varit för dålig på att involvera politiken i olika utredningar. 
Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 

Revisorerna ”ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma 
projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 
Svar: 
Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 
tillsammans med berörda att formalisera och skapa nedtecknade principer som ska vara 
klart under 2022. 

Revisorerna vill ”rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser 
att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) 
involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 
Svar: 
Detta är en viktig punkt som det genom åren arbetats med. VA-enheten ser det som väldigt 
viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 
dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  

Barnkonventionen  
Väl fungerande Va-anläggningar och en säker dricksvattenförsörjning är av stor betydelse ur 
ett barnrättsperspektiv. Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och 
utveckling (§ 6) samt rätt till rent dricksvatten (§ 24 C). 
§ 24 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta 
lämpliga åtgärder för att: 

• (c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom 
utnyttjande av lättillgänglig teknik och tillhandahållande av lämpliga och näringsrika 
livsmedel och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring 
innebär,” 

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 
kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  

Beslutsunderlag 
AU §136, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens kapital i form Va-anläggningar samt 
dricksvattenförsörjning 
VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Tranemo kommuns revisorer 
KPMG 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 136 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 
KS/2022:192 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens kapital i form av Va-
anläggningar samt dricksvattenförsörjning 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 
det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 
granskningen, avser att genomföra. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 
det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 
dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 
gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 
VA-ingenjör och utredare. 

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 
1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 
för yttrande om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda granskningen, avser att 
genomföra. 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 

”Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-infrastruktur. Vi 
välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när det gäller att ta fram 
nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  
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Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i Tranemo kommun 
förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan självklart inte anses vara 
långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler är det svårt att bedöma ett enskilt år i 
dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 
verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 
perspektiv.  

Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor del strategiskt 
underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under lång tid. Vi bedömer att 
ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna 
”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara 
självfinansierad via avgifter. 

Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras och verksamheten 
är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt för granskningen.  

Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en bedömning 
av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  

Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig underhållsplan för 
ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt och att denna plan 
revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida finansieringen av 
verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  

Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara ”försvinner” och 
aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder som krävs för att minska de 
problem som finns när det gäller tillskottsvatten och vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att 
åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras för politiken så att det skapas en 
förståelse för de åtgärder som behövs. 

Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt formaliseras och 
utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa ärenden skapas också en 
transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid eventuell personalomsättning. 

Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning och beredskap 
vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser att det är av 
stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) involveras i en 
sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 

Samhällssektionens förslag till åtgärder 
Ett omfattande arbete har påbörjats med hela VA-enheten där organisationen ska 
genomlysas, en nulägesbild ska skapas över alla verk och alla ledningar och detta ska mynna 
ut i långsiktiga underhållsplaner. Samtidigt arbetar vi med lagar och regler och skapar 
rutiner kring dessa. 
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Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 
i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 
verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 
perspektiv.” 
Svar: 
I och med att arbetet med att nå kostnadskontroll, analysera organisationens sårbarhet och 
kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 
att allt strategiskt underlag kommer bli färdigställt. Enheten tar till sig av vikten att 
konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 

Revisorerna ”bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt 
nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av 
verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 
Svar:  
VA-enheten har uppnått kostnadskontroll och följer sin upprättade ekonomiska plan för att 
uppnå ett 0-läge under 2024.  

Revisorerna ”bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en 
bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 
Svar: 
Arbetet med en översyn av VA:s organisation är påbörjad 2022 för att se på nuläget och hur 
enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 

Revisorerna ”bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt 
och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida 
finansieringen av verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.” 
Svar: 
Detta är påbörjat genom att arbete med att göra en nulägesanalys som ska mynna ut i en 
åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 
reinvesteringsbudget är startat under 2022. Till åtgärdslistan kopplas sedan VA-enhetens 
behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 
kommunens kommande översiktsplan.   

Revisorerna ”bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 
”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 
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Svar: 
Enheten instämmer helt i detta. Därav arbetet med nulägesanalysen ovan.  

Revisorerna ”vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras 
för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs.” 
Svar: 
Enheten har historiskt varit för dålig på att involvera politiken i olika utredningar. 
Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 

Revisorerna ”ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma 
projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 
Svar: 
Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 
tillsammans med berörda att formalisera och skapa nedtecknade principer som ska vara 
klart under 2022. 

Revisorerna vill ”rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser 
att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) 
involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 
Svar: 
Detta är en viktig punkt som det genom åren arbetats med. VA-enheten ser det som väldigt 
viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 
dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  

Barnkonventionen  
Väl fungerande Va-anläggningar och en säker dricksvattenförsörjning är av stor betydelse ur 
ett barnrättsperspektiv. Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och 
utveckling (§ 6) samt rätt till rent dricksvatten (§ 24 C). 

§ 24 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta 
lämpliga åtgärder för att: 

• (c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom 
utnyttjande av lättillgänglig teknik och tillhandahållande av lämpliga och näringsrika 
livsmedel och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring 
innebär,” 

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 
kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-09-22 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens kapital i form Va-anläggningar samt 
dricksvattenförsörjning 
VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Tranemo kommuns revisorer 
KPMG 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse Svar på granskning av kommunens 
kapital i form av Va-anläggningar samt 
dricksvattenförsörjning 

Förslag till beslut 
• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens kapital i 

form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska 
kommunens kapital i form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt 
eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den 
genomförda granskningen, avser att genomföra. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska 
kommunens kapital i form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt 
eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 

Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 
dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar 
och intervjuer gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, 
verksamhetschef, enhetschef samt VA-ingenjör och utredare. 



 
 
 
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid 
sammanträde den 1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat 
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande om vilka åtgärder som 
man, utifrån den genomförda granskningen, avser att genomföra. 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 

”Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-
infrastruktur. Vi välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när 
det gäller att ta fram nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  

Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i 
Tranemo kommun förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan 
självklart inte anses vara långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler 
är det svårt att bedöma ett enskilt år i dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt att 
allt strategiskt underlag färdigställs och att verksamheten därefter konkretiserar sina 
ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt perspektiv.  

Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor del 
strategiskt underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under lång tid. 
Vi bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt 
nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig 
finansiering av verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter. 

Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras och 
verksamheten är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt för 
granskningen.  

Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en 
bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  

Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 
10 års sikt och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt 
underlag även till den framtida finansieringen av verksamheten, dvs hur 
taxeutvecklingen behöver se ut.  

Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 
”försvinner” och aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de 
åtgärder som krävs för att minska de problem som finns när det gäller tillskottsvatten och 
vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar 
tydligt presenteras för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs. 

Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt 
formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa 



 
 
 
ärenden skapas också en transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid 
eventuell personalomsättning. 

Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning 
och beredskap vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet 
kommande år och ser att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt 
samhällsviktiga verksamheter) involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i 
dricksvattenförsörjningen.” 

Förvaltningens förslag till åtgärder 
Ett omfattande arbete har påbörjats med hela VA-enheten där organisationen ska 
genomlysas, en nulägesbild ska skapas över alla verk och alla ledningar och detta 
ska mynna ut i långsiktiga underhållsplaner. Samtidigt arbetar vi med lagar och 
regler och skapar rutiner kring dessa. 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna 
vill ha svar på i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 
verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett 
långsiktigt perspektiv.” 
Svar: 
I och med att arbetet med att nå kostnadskontroll, analysera organisationens 
sårbarhet och kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig 
underhållsplan pågår ser enheten att allt strategiskt underlag kommer bli 
färdigställt. Enheten tar till sig av vikten att konkretisera sina ambitioner i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Revisorerna ”bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge 
ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer 
långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 
Svar:  
VA-enheten har uppnått kostnadskontroll och följer sin upprättade ekonomiska 
plan för att uppnå ett 0-läge under 2024.  

Revisorerna ”bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations 
sårbarhet och en bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 
Svar: 



 
 
 
Arbetet med en översyn av VA:s organisation är påbörjad 2022 för att se på 
nuläget och hur enheten behöver organiseras och bemannas för att möta 
framtidens behov. 

Revisorerna ”bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 
10 års sikt och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt 
underlag även till den framtida finansieringen av verksamheten, dvs hur 
taxeutvecklingen behöver se ut.” 
Svar: 
Detta är påbörjat genom att arbete med att göra en nulägesanalys som ska mynna 
ut i en åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 
reinvesteringsbudget är startat under 2022. Till åtgärdslistan kopplas sedan VA-
enhetens behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som 
är kopplad till kommunens kommande översiktsplan.   

Revisorerna ”bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad 
vara ”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 
Svar: 
Enheten instämmer helt i detta. Därav arbetet med nulägesanalysen ovan.  

Revisorerna ”vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar 
tydligt presenteras för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som 
behövs.” 
Svar: 
Enheten har historiskt varit för dålig på att involvera politiken i olika 
utredningar. Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 

Revisorerna ”ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i 
gemensamma projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 
Svar: 
Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten 



 
 
 
kommer tillsammans med berörda att formalisera och skapa nedtecknade 
principer som ska vara klart under 2022. 

Revisorerna vill ”rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet 
kommande år och ser att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt 
samhällsviktiga verksamheter) involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i 
dricksvattenförsörjningen.” 
Svar: 
Detta är en viktig punkt som det genom åren arbetats med. VA-enheten ser det 
som väldigt viktigt för att öva den egna organisationen och hitta 
förbättringsåtgärder inom dokumentation, utbildning och på verk och 
ledningsnät.  

Barnkonventionen  
Väl fungerande Va-anläggningar och en säker dricksvattenförsörjning är av stor 
betydelse ur ett barnrättsperspektiv. Barn har enligt barnkonventionen rätt till 
liv, överlevnad och utveckling (§ 6) samt rätt till rent dricksvatten (§ 24 C). 

§ 24 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska 
särskilt vidta lämpliga åtgärder för att: 

• (c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för 
primärvården, genom utnyttjande av lättillgänglig teknik och tillhandahållande 
av lämpliga och näringsrika livsmedel och rent dricksvatten, med beaktande av de 
faror och risker som miljöförstöring innebär,” 

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt 
analys av kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  
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Granskning av kommunens kapital i form av Va-anläggningar samt dricksvatten- 
försörjning 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 
1 april 2022. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 juni 2022. 
 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

                                              
 
Bengt Melkersson                                                      Ingelis Öhwall 
Revisionens ordförande                                             Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. Syftet med granskningen är att 
bedöma huruvida kommunens underhåll är tillräckligt eller om det innebär risker för 
kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-
infrastruktur. Vi välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när 
det gäller att ta fram nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området. 
Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i 
Tranemo kommun förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan 
självklart inte anses vara långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler 
är det svårt att bedöma ett enskilt år i dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt 
att allt strategiskt underlag färdigställs och att verksamheten därefter konkretiserar sina 
ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt perspektiv.  
Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor 
del strategiskt underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under 
lång tid. Vi bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge 
ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer 
långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter. 
Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras 
och verksamheten är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt 
för granskningen. 
Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och 
en bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten. 
Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på 
minst 10 års sikt och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt 
underlag även till den framtida finansieringen av verksamheten, dvs hur 
taxeutvecklingen behöver se ut. 
Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 
”försvinner” och aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder 
som krävs för att minska de problem som finns när det gäller tillskottsvatten och 
vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar 
tydligt presenteras för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som 
behövs.  
Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt 
formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa 
ärenden skapas också en transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten 
vid eventuell personalomsättning. 
Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning 
och beredskap vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet 
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kommande år och ser att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt 
samhällsviktiga verksamheter) involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i 
dricksvattenförsörjningen.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 
form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunens underhåll är tillräckligt 
eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. 
Rapporten avser att besvara följande revisionsfrågor: 

• Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av ledningsnät? 

• Vilken statistik och nyckeltal följer verksamheten? 

• Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för ledningsnät?)  

• Hur är förnyelsetakten på ledningsnät i förhållande till beräknad livslängd 
(anslagsutveckling över tid)?  

• Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov 
(konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)?  

• Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv 
respektive avgiftskollektivet, projektredovisningar)? 

• Driftaspekter: avloppsstopp, vattenläckor, ovidkommande vatten (inträngning), 
utläckage (svinn), kapacitet vid reningsverk (miljökrav). 

• Hur säkerställs vattenkvaliteten (kvalitetskrav, vattenverk)?  

• Finns aktuell beredskapsplan för katastrofer i vattenförsörjningen?  

• På ett övergripande sätt kartlägga hur kommunen säkerställt produktion i 
vattentäkt och tillkomst av reservtäkt? 

 Avgränsning 
Granskningen avser Kommunstyrelsen. 

 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller: 

- Kommunallag 
- VA-lagen  
- Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 
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 Metod 
 
Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer skett med kommunstyrelsens 
presidium, sektionschef, enhetschef samt VA-ingenjör och utredare. 
 
Föreliggande rapport har faktakontrollerats av samtliga personer som intervjuats. 
 

3 Ledningsnät och anläggningar för dricksvatten och 
avlopp 
Iakttagelser 
Inom kommunen finns totalt ca 43 mil ledningar (vatten (18), dag (9,5) och spill 16). Till 
detta kommer 10 vattenverk och 7 avloppsreningsverk. 
Det är i allmänhet svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Livslängden anses till 
stor del bero på miljön som ledningen ligger placerad i, tidigare materialvalspolicy och 
historiska materialkvaliteter. Avskrivningar görs normalt på 50 år. Kostnaden för att 
lägga ledning varierar mycket beroende på om det är nyläggning eller lagning samt 
längden på ledningen och om det är centrumnära mm. 
Nyanskaffningsvärdet på kommunens ledningsnät kan grovt uppskattas till cirka 4,3 
miljarder kronor (ca 10 tkr per meter)1. Därmed förutsätts en årlig reinvestering på ca 
86 mnkr för att uppnå en förnyelsetakt som motsvarar avskrivningstiden (50 år)2. En 
årlig reinvestering på cirka 43 mnkr förutsätter att ledningsnätet håller i 100 år. En årlig 
reinvestering på ca 21 mkr blir 200 år o s v. 
Intervjuade framhåller att de inte själva gjort några beräkningar av omläggningstakten 
och det finns inte några specifika målformuleringar kring omläggningstakt. Däremot 
framgår att frågan är prioriterad och finns med som ett prioriterat område i VA-planen 
och andra strategiska dokument.  
Vi har begärt in budget och utfall för de senaste åren gällande förnyelseinsatser i 
ledningsnätet (se tabell 4:1). I underlaget finns i vissa investeringsposter angivet 
reinvesteringsåtgärder i både ledningar och verk. Dessa är inte specificerade och har 
därför inte tagits med i materialet. 
 

 

 

 

 
1 Beräkningen är i allra högsta grad teoretisk. Antagandet om 10 tkr/meter ligger dock sannolikt nära den 
verkliga genomsnittliga kostnaden för nyläggning. 
2 Att ha en omläggningstakt som motsvarar avskrivningstiden är inte rimligt och inte eftersträvansvärt. 
Långsiktigt bör målet vara att närma sig 100-150 år. 
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Tabell 4:1 

 

 
Utfallet sett i genomsnitt under den gångna femårsperioden är därmed cirka 7 mnkr per 
år för ledningsförnyelse. Detta är sannolikt i överkant eftersom det för något enskilt år 
angavs att det i investeringsposten för ledningsförnyelse fanns med reinvesteringar i 
verk. 
Om denna genomsnittssiffra (7 mnkr) långsiktigt etableras uppgår omläggningstakten 
på ledningsnätet enligt det teoretiska exemplet ovan till drygt 400 år. 
Enligt intervjuade politiker och tjänstepersoner har verksamheten haft några 
utmanande år bakom sig med chefsomsättning och bristande fokus på det strategiska 
arbetet kring VA-området. Likaså uppges att det historiskt funnits dålig insikt i ekonomi 
och finansiering. Det är sedan ett år tillbaka ungefär först som arbetet med strategiska 
styrdokument påbörjats samt få en överblick över ekonomi och långsiktig finansiering. 
Under 2021 antogs VA-strategiplanen som består av VA-översikt (nulägesbeskrivning) 
samt riktlinjer för vatten och avlopp. Under 2022 beräknas VA-handlingsplan antas. 
VA-handlingsplanen bygger på antagna riktlinjer som enligt uppgift ska uppdateras vart 
fjärde år. 
När det gäller specifikt ekonomin har verksamheten senare år haft en hög 
investeringstakt som inte kunnat finansieras med avgifter vilket gjort att verksamheten 
har gått med underskott. Målet enligt intervjuade är att under innevarande och 
kommande år uppnå ett 0-resultat för att därefter kunna planera för en mer långsiktig 
finansiering och täckning via avgifterna. 
För att kunna höja taxor och få verksamheten självfinansierad krävs att ovan angivna 
strategiska dokument kan redovisas för politiken och förklara behoven. 
När det gäller kunskap om ledningsnätets status uppges att den kunskapen finns i 
”huvudet” på personal som jobbat länge i verksamheten. Det finns också en prioritering 
och åtgärdslista för de åtgärders om behöver göras under de närmaste åren. Arbetet 
och prioriteringen är också beroende av kommunens översiktsplan och de områden 
som prioriteras för utveckling av nya bostadsområden. 
Intervjuade framhåller också att verksamheten behöver bli bättre på att tydligt avsätta 
och budgetera pengar för olika specifika utredningar som behöver göras och matcha 
med utredare internt eller externt. 
För att identifiera status på ledningsnätet så sker i ganska hög utsträckning filmning av 
ledningar. För filmningen anlitas extern leverantör men intervjuade framhåller att 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget (mnkr) 4,6 9,4 6,3 7,6 3 

Utfall 
(Mnkr) 

6,5 8,9 8,6 9,4 2,4 
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förmågan att bedöma och klassificera utifrån underlaget, finns kompetens för internt i 
organisationen. Alla filmningar dokumenteras i verksamhetssystemet. 
Intervjuade framhåller också att relining används i stor utsträckning istället för utbyte av 
ledning. Kostnadseffektiviteten framhålls som en fördel med denna metod även om det 
är osäkert hur det håller i ett längre perspektiv. Det uttrycks att det finns ingen 
utredning eller forskning som kan påvisa vilket som är bäst utifrån livslängd i 
förhållande till kostnad. 
I reinvesteringsplanen (se nedan) finns tydliga mål beskrivna när det gäller 
driftsäkerhet i vattenledningssystemet. Likaså är ett prioriterat mål att minska 
tillskottsvatten (mer om detta i avsnitt 3.3) och genom detta öka kapaciteten på 
reningsverken. 
Intervjuade framhåller att organisationen saknar kapacitet när det gäller personella 
resurser kring planerings- och strategiskt utredningsarbete. Det behöver finnas en 
tydlig resurs och närvaro från verksamhetens sida i kommunens planarbete. Även 
administrativt stöd är verksamheten enligt uppgift i stort behov av. Intervjuade 
exemplifierar detta genom att det finns en utförarorganisation som är väl anpassad till 
uppdraget men beställarsidan kan inte leverera underlag. 

 Kommentar och bedömning 
Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i 
Tranemo kommun förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan 
självklart inte anses vara långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler 
är det svårt att bedöma ett enskilt år i dessa perspektiv. Vi bedömer dock att det krävs 
en uthållighet i ambitionshöjningen för att det ska slå igenom på den historiska och 
ackumulerade omläggningstakten som varit och är alltför låg. 
Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor 
del strategiskt underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under 
lång tid. Vi bedömer också att deras ambition att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge 
är helt nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig 
finansiering av verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter. 
Vi ser det av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att verksamheten 
därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 
perspektiv. Vi har respekt och förståelse för att det för tillfället finns andra 
investeringsprojekt som är mer akuta att prioritera (se vidare nedan). 
Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver göras en analys av nuvarande organisations 
sårbarhet och en bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten. 
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 Styrdokument och konsekvensbeskrivningar 

Iakttagelser 
Kommunstyrelsen fastställde 2021-03-22 riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo 
kommun. Riktlinjerna beskriver hur kommunen avser att arbeta i långsiktiga frågor som 
rör vattenförsörjning och hantering av dag- och spillvatten. Som underlag till riktlinjerna 
har ett flertal andra dokument tagits fram tillsammans med Sweco. Bland annat finns 
en VA-översikt, bedömning och klassificering av VA-planområde, 
konsekvensbedömning av VA-handlingsplanens genomförande, åtgärdslista. 
Nedan beskrivs utvalda delar ur dessa dokument och som har relevans på 
granskningens revisionsfrågor. Några direktiv i riktlinjerna är: 

• Förnyelse och underhåll av VA-anläggningar ska över tid genomföras så att 
anläggningarnas status bevaras eller förbättras. 

• Kommunen ska skapa drift- och underhållsplaner för sina anläggningar och 
ledningsnät. 

Intervjuade framhåller att verksamheten behöver sträva efter att ha en långsiktig 
underhållsplan. Som redovisats ovan i rapporten behöver kunskapen som finns ”i 
huvudet” på folk formaliseras och dokumenteras. Det finns som tidigare påpekats 
svårigheter att hinna med detta arbete då det händer mycket just nu i verksamheten 
som gör att planeringen omkullkastas.  

• Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott och aktuellt 
vattenskydd som säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet. 

• Tillgång till reservvattenförsörjning motsvarande normalbehovet hos alla 
abonnenter ska eftersträvas. 

• Inom allmänt VA-område ska över tid mängden tillskottsvatten i 
spillvattenledningar minimeras. 

• Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas (rening, fördröjningsmagasin, 
infiltration samt belysas tidigt i planprocessen mm) 

Av kommunens VA-strategi (VA-översikt) framgår av Swecos analys kommunens 
styrkor och utmaningar för kommunens VA-försörjning. 
 

Styrkor: 
• Kommunen har god grundvattentillgång 

• Kommunen har god kännedom om vattentäkternas kapacitet 

• Kommunens vattentäkter har nya vattenskyddsområden och 
vattenskyddsföreskrifter (2019) 

• Välutvecklat samarbete mellan sjuhäradskommunerna 
 
Utmaningar: 
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• Fler av kommunens allmänna vattentäkter saknar vattendomar 

• Det finns en sårbarhet i organisation där VA-försörjningen är beroende av ett 
fåtal personer. 

• Relativt stort underhållsbehov i både verk och ledningar (många anläggningar). 

• Insatser behövs för en mer hållbar dagvattenhantering. 

• Insatser och utredningar behövs kring fenomenet tillskottsvatten. 
 
I styrdokument ”Bedömning och klassificering av VA-planområden” finns identifierat 
vilka områden i kommunen som kan bli aktuella för kommunal VA-försörjning enligt 
vattentjänstlagen. Ett område med stort behov av en förändrad VA-struktur får enligt 
planen en högre prioritet för utbyggnad än ett område med små behov. Faktorer som 
påverkar behovet är bland annat antal hushåll, bebyggelsetryck, recipientens 
känslighet, vattenkvalitet och tillgång till vatten. 
Intervjuade framhåller att de olika dokumenten kan förklaras med att kommunens VA-
strategi med tillhörande dokument har en stark koppling till kommunens övriga 
planeringsarbete såsom översiktsplan och arbete med detaljplaner inkl. miljöfrågor. 
VA-planen som ska antas berör mer VA-specifika frågor och prioriteringar. 
Intervjuade framhåller också att det idag finns betydligt bättre samverkan med 
kommunen i planeringsprocesser än vad som var fallet tidigare. 
I Tranemo kommun finns en åtgärdsplan för ledningsnätet 2021–2024. I planen 
beskrivs att VA-enheten har som mål att genomföra omfattande kartläggningar av 
ledningsnätet i alla kommunens prioriterade tätorter. Kartläggningen syftar till att skapa 
underlag för prioritering av åtgärdsbehovet. Ett annat mål är att inspektera och filma 
1500 m ledning per år och minska ovidkommande vatten på ledningsnätet. Några 
exempel på prioriteringar kommande år är: 
 

- Relining av ledning (Trelleborgsvägen) 
- Renovering huvudledning mellan R27 och Limmared 
- Filmning relining och ledningsbyte gator Uddebo 
- Ledningsrenoveringar Limmared 
- Byggnation överföringsledning Dalstorp till Ljungsarp via Gölingstorp. 
- Totalrenovering avloppsreningsverk Grimsås. 

 
Som framhållits ovan saknas i dagsläget en långsiktig underhållsplan. Även 
tillsynsmyndigheten har påpekat att de vill se en plan på åtminstone fem år. Intervjuade 
framhåller att de tycker att fem år är lite kort tid för att få en bedömning om de 
långsiktiga behoven. 
Utöver behoven av reinvesteringar på ledningsnät finns behov av insatser på olika sätt 
i både vattenverk och reningsverk. Intervjuade framhåller att när det gäller 
vattenverken finns inga stora behov av åtgärder i närtid. En incident under början av 
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2022 inträffade dock i Länghems vattenverk på grund av plötslig brist i vattentillförseln 
till vattentäkten. Förklaringar till det inträffade är att ett sprängningsarbete 4 mil från 
täkten skapade en spricka i berget som fortplantade sig som en rörelse i berggrunden 
som tillfälligt torrlade vattentäkten. Problemet uppges nu vara åtgärdat genom att en ny 
brunn ersatt den aktuella. När det gäller vattentäkterna i Länghem är dock detta ett 
prioriterat område då Länghem anses vara en ort där bebyggelse och expansion 
planeras. Etablering av batterifabrik planeras eventuellt att placeras i Lockeryd, 
Svenljunga kommun, vilket är cirka 1 mil från Länghem vilket ställer krav på såväl 
säkra vattentäkter och eventuell reservtäkt (mer om detta nedan i avsnitt 4). 
När det gäller reningsverken behöver det enligt uppgift göras åtgärder eftersom 
förelägganden getts i tillsynen. Slutsatsen är enligt intervjuade att verksamheten 
behöver uppdatera kontrollprogram för alla reningsverk. I detta arbete framhålls att 
extern hjälp kan behövas även om ambitionen är att göra det mesta i egen regi då det 
blir en implementering bland personalen och en större förståelse. 
Nytt reningsverk i Dalstorp är under genomförande. Något mindre reningsverk kommer 
läggas ned och arbete med överföringsledningar pågår för att minska sårbarhet. 
Reningsverket i Grimsås behöver renoveras och är i upphandlingsfas för tillfället. 
Uppskattad kostnad för renoveringen är 20 mnkr. På tur efter Grimsås är Länghems 
reningsverk som också behöver åtgärdas på grund av de miljökrav som ställs. 

3.2.1 Kommentar och bedömning 
Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras 
och verksamheten är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt 
för granskningen. 
Vi har tidigare framhållit att verksamheten är på rätt väg gällande strategiskt underlag 
och arbete med planer för att utvecklingen ska säkras. Här återstår en hel del och vi vill 
lyfta fram behovet av att det tas fram en långsiktig underhållsplan för ledningar och 
verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt och att denna plan 
revideras och hålls aktuell. Vi har förståelse för att detta arbete kanske inte hinner bli 
gjort under det närmaste året. 
I avsnitt nedan redogörs mer för finansiering och taxor men vi vill särskilt framhålla den 
långsiktiga underhållsplanens betydelse som underlag även för planering av den 
framtida finansieringen av verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut. 

 Verksamhetsmål, statistik, driftsäkerhet och kvalitet 
 
Iakttagelser 

I granskningen har vi begärt in statistik för volymer när det gäller renat avloppsvatten, 
producerad volym samt debiterad volym. Med denna statistik som grund har vi räknat 
fram mängden ovidkommande vatten samt vattenförlusten de senaste åren. 
Tabellen nedan visar att det finns ett omfattande inläckage av tillskottsvatten 
(förhållande mellan mängd debiterad vattenmängd och renat spillvatten). Det årliga 
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genomsnittet för de senaste åren ligger kring 63 %. I jämförelse med andra kommuner 
är nyckeltalet för Tranemo kommun ungefär likvärdigt med de mindre kommunerna3.  
Nivåerna på andelen tillskottsvatten är delvis en indikator som vittnar om 
ledningsnätets status. Inläckaget uppstår ofta genom inträngning av vatten från 
dagvattenledning, ofta genom felkopplade ledningar till spillvattenledning. Inträngning 
av vatten sker också till otäta spillvattenledningar. De stora regnmängderna under 
senare år har ökat på inläckaget.  
Intervjuade framhåller att det inte finns något specifikt angivet måltal för ovidkommande 
vatten men att ambitionen är tydlig att minska detta. 
 
Verksamhetsmått och nyckeltal  
    Tabell 3.3.1                                                                        

                
Vattenförlusterna förefaller mycket höga i Tranemo kommun (förhållandet mellan 
producerad och debiterad mängd vatten) och uppgår till cirka 36 % sett som 
genomsnitt för de senaste åren. Trenden är också ökande. I detta medelvärde har inte 
avdrag gjorts för spolning av ledningar vilket gör vattenförlusten något mindre. 
Parametrar som påverkar vattenförlusten, utöver spolningar, är bland annat: status på 
vattenledningar (läckage) och vattenläckor i ledningsnätet. När det gäller 
vattenläckor/rörbrott uppgår dessa enligt uppgift till cirka 15 st/år. 

 
3 Motsvarande genomsnittsvärde för Eksjö är 64 % Varberg är 57 %, Växjö 52 %, Eskilstuna 57 % 
Värnamo 41 % och Markaryd 66 %. 
 
4 Spolad mängd vatten har inte dragits ifrån. 

                                    2016           2017          2018            2019             2020           

Renad volym i m3 1 429 609 1 548 042 1 280 297 1 579 654 1 677 467 
 

Ovidkommande 
vatten (inläckage) % 

55 % 67 % 58 % 68 % 67 % 

Producerad/levererad 
vattenmängd i m3 

891 320 762 817 821 404 891 350 998 687 

Vattenförlust 
(utläckage) %4 

28 % 33 % 34 % 43 % 45 % 

Debiterad 
vattenmängd m3 

635 419 507 981 537 902 506 858 545 248 
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Intervjuade framhåller att det behöver göras mer mätningar för att få olika mätvärden. 
Detta också för att lättare kunna identifiera läckor. Detta arbete pågår enligt uppgift. 
Intervjuade tjänstepersoner framhåller också att dessa frågor behöver lyftas politiskt då 
vissa åtgärder ingriper på enskildas fastigheter och där åtgärder krävs. Det behövs 
dock enligt intervjuade först tas fram ett tydligt konsekvensunderlag innan frågan är 
politiskt mogen. Intervjuade framhåller också att det är av stor vikt att beslut kommer till 
när det väl gjorts utredningar så att det inte läggs pengar på bara utredningen som inte 
leder någon vart. Exempel som nämns är utredning i Grimsås där det finns särskilda 
problem med ovidkommande vatten som är för högt. 
I vissa reningsverk påverkar nivån på det ovidkommande vattnet kapaciteten i 
reningsverket vilket är en orsak till att åtgärder behöver vidtas i reningsverken. Arbetet 
med överföringsledningar och nedläggning av mindre reningsverk är därför en åtgärd 
för att komma tillrätta med sårbarhet i enskilda reningsverk. 
När det gäller tillsynen av vattenverk, (vattenkvalitet) och reningsverk, (miljökrav) 
framhålls att Tranemo sedan 2019 samverkar med Gislaveds kommun i 
tillsynsverksamheten. Intervjuade framhåller att det sedan övergången till Gislaved har 
funnits en del osäkerhet från tillsynspersonalen hur och vilka resurser de ska ha för 
tillsyn i Tranemo. Cornapandemin har också försvårat och påverkat kontakten med 
inspektörerna. Under 2021 gjordes tillsyn av vattenverken utan anmärkningar mer än 
det framfördes från verksamhetens sida att det pågår arbete med uppdatering av 
egenkontrollprogrammen. 
I det stora hela är vattenkvaliteten god i Tranemo kommun genom de grundvattentäkter 
som finns. Utredning pågår också gällande förekomst av nya och eventuella 
reservvattentäkter. Likaså pågår dialog med Länsstyrelsen kring vattendomar. 

3.3.1 Kommentar och bedömning 
Att en tredjedel av en producerad vara ”försvinner” och aldrig blir debiterad kan inte 
anses vara rimligt. 
Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder som krävs för att minska de problem 
som finns när det gäller tillskottsvatten och vattenförluster. Vi rekommenderar att 
åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs. 

 Taxa och kostnadsfördelning mellan VA- och skattekollektiv 
 
Iakttagelser 

Månadskostnaden i Tranemo 2021 för en normalvilla är 826 kronor5. Genomsnitts- 
kostnaden i Västra Götalands län är 733 kronor. Lägsta månadskostnaden i riket 2021 
för en normalvilla har Solna (271kr/mån). Högsta månadskostnaden 2021 för samma 
villa har Tjörns kommun med 1303 kronor/månad. 

 
5 Statistik Svenskt vatten, brukningsavgift typhus A. 
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Som redovisats ovan kommer VA-verksamheten behöva ökad finansiering för att klara 
av kommande års stora behov. Enligt intervjuade har det historiskt inte funnits tillräcklig 
styrning och kontroll över finansieringen. Under 2021 har enligt uppgift verksamheten 
kommit fram till att det första steget i att få denna kontroll är att få ordning på 
finansiering med ett 0-resultat.  
Verksamheten har gått för mycket back historiskt vilket gjort att verksamheten delvis ha 
fått lägga projekt åt sidan och exempelvis inte tillsätta vakanta tjänster. Inför 2022 har 
taxan höjts med drygt 2 %. 2020 gjordes en plan för budget i balans fram till 2023. 
Taxehöjningar planeras för varje år fram till 2023. Därefter kan finansiering och 
budgetering hanteras i ett mer långsiktigt perspektiv. 
Samordning och samsyn med VA-verksamheten fungerar enligt uppgift mycket bra och 
har blivit bättre sedan sammanslagningen av gatuavdelningen och VA-avdelningen 
(mars 2021). Med samplanering menas att när gatuavdelningen planerar underhåll på 
vissa gatusträckor så undersöks VA-ledningarna för bedömning om byte eller andra 
åtgärder ska ske innan gatan får ny toppbeläggning. Samarbetet med andra aktörer 
(ledningsägare) som har intressen i gatan uppges också vara bra. 
Ledningsnätet finansieras av VA-avgifter. Lagstiftningen medför att det inte är tillåtet att 
överföra medel från VA-kollektivet till verksamhet inom skattekollektivet. Vid 
samordnade insatser i gatukroppen, d v s när gatukontoret ska återställa gatan vid 
ledningsgrävning uppges kostnadsfördelningsrutinerna vara att VA-kollektivet bekostar 
återställning när det handlar om VA-arbeten men att skattekollektivet kan betala ny 
asfalt om den aktuella sträckan ändå var i behov av ny toppbeläggning. 
När det gäller kostnadsfördelning i gemensamma projekt exempelvis där både skatte- 
och avgiftskollektiv (VA) gör insatser i gatan framhålls att det i praktiken finns en modell 
som följs. Det finns dock ingen beslutad eller på annat vis formaliserad 
överenskommelse om hur kostnader ska fördelas. Frågan har hursomhelst enligt 
intervjuade diskuterats och principen uppges vara att om både gata och VA har ett 
behov av åtgärder en viss sträcka så betalar VA (avgiftskollektivet) för arbete och 
återställning kring ledningar och gata tar kostnaden för det översta skiktet.  
Likaså anses det vara praxis att den som tar initiativet till åtgärden såsom VA i 
samband med en vattenläcka står för hela kostnaden. Att verksamheten ligger i samma 
organisation under samma ledning bidrar säkert enligt intervjuade till att det sällan 
uppstår några meningsskiljaktigheter kring kostnadsfördelningen. 
Vid ledningsflyttningar på grund av exempelvis expansion och nybebyggelse ska 
kostnaderna fördelas mellan VA-kollektivet och skattekollektivet. Av skriften ”Vatten- 
och avloppsanläggningar i allmän mark – Utgångspunkter för fördelning av ansvar och 
kostnader mellan skatte- och avgiftskollektiv” framgår att om kommunen tar initiativ till 
att VA-anläggning flyttas ska kommunen ersätta VA-kollektivet om anläggningen är 
högst 5 år gammal. Om VA-anläggningen är mellan 5 och 15 år gammal delas 
kostnaderna lika mellan kommunen och VA-kollektivet. Om VA-anläggningen är äldre 
än 15 år skall VA-kollektivet betala hela kostnaden för omläggningen. I Tranemo finns 
inget nedtecknat om vilka regler som ska gälla beträffande kostnadsfördelning vid 
ledningsflyttningar. 
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VA-verksamheten skall årligen ersätta kommunens kostnader på grund av att den 
allmänna VA-anläggningen är förlagd i kommunalt förvaltad mark. VA-avdelningen 
betalar enligt uppgift sådan avgift. 

3.4.1 Kommentar och bedömning 
Vi bedömer att det är av stor vikt att få ordning på kontroll över ekonomi och 
finansiering. Vi ser därför att nuvarande prioritering att få budget i balans är rimlig. 
I ett längre perspektiv behöver verksamhetens behov tydligt redovisas och ställas mot 
den utveckling som erfordras gällande taxan. 
Vi bedömer det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma 
projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet 
(mindre diskussioner om kostnader) i dessa ärenden skapas också en transparens i 
vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid eventuell personalomsättning. 

4 Dricksvattenförsörjning och beredskap 

 Ansvar för dricksvattenförsörjning 
 

Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster6 det övergripande 
ansvaret för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxans 
konstruktion och kommunalt verksamhetsområde för VA. 
Kommunstyrelsen som huvudman äger och har driftansvaret för den allmänna Va-
anläggningen och ansvarar även för planering och utbyggnad av anläggningen och 
med den samordning som krävs med kommunens övriga verksamheter. Av Plan- och 
bygglagen framgår exempelvis att Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om 
användning av mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden ska användas för 
det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade. Såväl i översiktsplanering som i 
detaljplaneprocesser krävs samordning och planering.  
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallag och sitt eget reglemente7 ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I Tranemo kommun 
tillämpas utskottsorganisation under kommunstyrelsen vilket innebär att 
kommunstyrelsen är tillika driftsnämnd över alla kommunala verksamheten undantaget 
myndighetsutövning på miljö- och byggsidan. 
I kommunstyrelsens reglemente framgår också att kommunstyrelsens allmänna utskott 
är tillika ansvarig för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:554) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 
6 SFS 2006:412 
7 Fastställt 2021-05-10. 
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 VA-försörjning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) 

4.2.1 Dricksvatten 

Iakttagelser 
I Tranemo kommun finns 38 ytvattenförekomster (14 sjöar och 24 vattendrag). Ingen 
ytvattenförekomst används i dricksvattenförsörjningen. 
Vidare finns 16 grundvattenförekomster. Samtliga grundvattentäkter bedöms ha god 
kvalitet och kvantitet. I kommunens vattenförsörjning används 10 grundvattentäkter 
varav en utgör en reservvattentäkt. 
Den största vattentäkten är Ljungsnäs vattentäkt som försörjer 3300 personer i 
Tranemo, Limmared och Månstad. Länghem vattentäkt försörjer cirka 1400 invånare. 
Övriga vattentäkter finns i orterna: Dalstorp, Tåstarp, Ljungsarp, Sjötofta, Grimsås, 
Nittorp, Hulared och Ölsremma. 
Kommunen mäter regelbundet grundvattennivåerna och bedömningen är att 
kapaciteten är tillräcklig vid alla vattentäkter för att tillgodose nuvarande behov av 
vatten. Dock saknas vattendom för flertalet täkter. 
Kommunens största vattenverk Ljungsnäs har reservvattentillgång genom Tåstarp 
vattenverk och tvärtom. 
Dalstorp har brist på bra råvatten (förekomst av järn och mangan). Utredning av 
vattentäkter och reservvattentäkter pågår. 
Vattenskyddsföreskrifter för vattentäkterna Ljungsnäs, Tåstarp, Länghem, Dalstorp, 
Ljungsarp, Nittorp, Hulared, Sjötofta och Ölsremma fastställdes 2019-12-09 av 
kommunfullmäktige. Länsstyrelserna för Västra Götaland och Jönköping fastställde 
2021-11-20 skyddsföreskrifter för Grimsås vattentäkt med anledning av att 
skyddsområdet sträcker sig in i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Risker intill vattentäkterna finns delvis genom att väg 27 samt väg 156 passerar 
vattentäkter. Det pågår skyltning av vattenskyddsområden utmed vägarna. Under 2022 
ska samtliga skyltar vara uppsatta enligt intervjuade. Enligt uppgift framhålls att 
kontakten med räddningstjänsten kring vattenskyddsfrågor kan utvecklas även om 
intervjuade framhåller att de har full tillit till räddningstjänstens beredskap och kunskap 
om vattenskyddsområden och förekomst av täkter. Exempelvis inträffade en incident 
relativt nyligen där en bil brann inom ett vattenskyddsområde och där 
räddningstjänsten lät bilen brinna upp för att eliminera risken för släckskum och andra 
föroreningar skulle spridas vidare. 
När det gäller skalskydd har en del åtgärder vidtagits nyligen genom att låssystem har 
bytts ut och numera finns endast digitala nycklar som loggar vem som går in. Alla verk 
är larmade och det finns fiberanslutning till alla. Behovet av larmning har diskuterats. 
Det finns även stängsel men inte på alla verk. 
Reservkraft finns för vattenverket Tranemo. Intervjuade ser behov av att förstärka 
reservkraftlösning för ytterligare två verk och vill investera i detta. 
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4.2.2 Spillvatten 

Iakttagelser 
I kommunen finns sju avloppsreningsverk. Sammantaget har cirka 73 % av invånarna 
sitt spillvatten kopplat till något av kommunens reningsverk. Det största reningsverket 
är Tranemo med 5350 abonnenter. Dalstorp är byggt 2014 och är näst största 
reningsverk. 
För övriga verk finns renoveringsbehov. Vissa av verken ersätts med överförings- 
ledningar och läggs därmed ned (se avsnitt ovan). 
Enligt uppgift har samtliga avloppsreningsverk kapacitet att rena spillvatten enligt de 
krav som finns vid normala förhållanden. 

4.2.3 Dagvatten 
 
Iakttagelser 
En stor del av dagvattnet avleds i dagvattenledningar. I takt med ökad byggnation och 
fler hårdgjorda ytor finns risk för ökade dagvattenflöden och förorening av dagvatten. 
Tranemo kommun saknar dammar eller fördröjningsmagasin som kan fördröja och 
rena dagvattnet. 
Dagvattennätet består också av kombinerade ledningar, dvs dagvatten och spillvatten 
som leds till reningsverk. En stor del av det vatten som renas utgörs därför av 
dagvatten (se ovan inläckage/ovidkommande vatten). Mängden inläckage behöver 
minska på grund av kapacitetsbrist i nät och ineffektiv rening samtidigt behövs en viss 
nivå på dagvatten eftersom det annars blir andra problem i ledningsnätet. 
Intervjuade framhåller att kunskap finns om de särskilda utmaningar som finns och 
vilka områden som har särskilda utmaningar (se tidigare avsnitt i rapporten). Vid 
tidpunkt för denna granskning pågår dagvattenutredning som kommer vara en viktig 
del av kommunens övriga planarbete och framtida utveckling av olika områden och 
därmed också ha en tydlig koppling till planprocesserna. 
I syfte att uppfylla de krav som finns på att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla 
miljökvalitetsnormer behöver mängden föroreningar som dagvattnet för med sig 
minska. Likaså behöver dagvattensystemet anpassas för att klara ett förändrat klimat 
och mer intensiva regn. Intervjuade framhåller att det kommer behövas fler 
dagvattendammar och utjämningsmagasin både för hantering av ökade mängder 
regnvatten men också för reningens skull. 
För Länsstyrelsen är frågan om dagvatten och skyfallshantering viktig å på detta sätt 
blir det ytterligare fokus på att hanteringen är korrekt. Det finns enligt uppgift numera 
en bra samverkan mellan VA-verksamheten och planhandläggarna inom detta område. 

 Nödvatten och krisberedskap 
 
Iakttagelser 
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Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att invånarna blir 
utan rent vatten vilket är mycket sårbart för samhället och dess funktioner. 
Vid avbrott i vattenförsörjningen (inkl. reservvatten) behövs en nödvattenförsörjning.  
En nödvattenplan är tänkt som en beredskap inför en situation då avbrott uppstår i 
dricksvattenförsörjningen. Vid en sådan situation är det av vikt att i förväg ha klargjort 
tillsammans med andra förvaltningar vilka samhällsviktiga verksamheter samt 
prioriterade konsumenter8. som finns, logistikfrågor mm. 
Vid ett större avbrott finns enligt uppgift ett etablerat samarbete kring 
nödvattenförsörjning inom området sjuhäradskommunerna med gemensamma 
”krisledningsdagar” och samarbete mellan krisberedskapssamordnarna.  
Tranemo kommun har en nödvattenplan. Intervjuade framhåller dock att den inträffade 
händelsen med avbrott i vattenförsörjningen i början av 2021 visade tydligt att 
nuvarande nödvattenplan behöver uppdateras med aktuella uppgifter såsom 
telefonnummer mm.  
Avbrott i vattenförsörjningen kan vara en extraordinär händelse i en kommun/region.  
Enligt lag om åtgärder vid extraordinära händelser (2006:544) ska kommunerna ha en 
plan för hantering av extraordinära händelser som antas varje mandatperiod. 
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun har antagit riktlinjer/handlingsplan för 
krisberedskap 2019. Till handlingsplanen finns också en risk- och sårbarhetsanalys 
med fokus på samhällsviktiga verksamheter. 
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys beskrivs inte dricksvattenavbrott i själva 
riskanalysen, däremot framgår att kostverksamheten bör öka förmågan att ta emot 
nödvatten och förmåga att tillaga enklare måltider. Vidare beskrivs att kommunens 
samhällsviktiga verksamheter bör ta fram planer för att bedriva verksamheten på den 
lägsta acceptabla nivån. Slutligen vilket också berör VA-verksamheten är 
klimatanpassning och mer långsiktiga åtgärder för att klara framtida extremväder. 
När det gäller utbildning och övning framgår att krisorganisationen regelbundet ska öva 
och utbildas. Detta gäller likaså beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 
försörjning. Under en mandatperiod ska minst två övningar genomföras och utvärderas 
enligt handlingsplanen. 
Enligt intervjuade har de inte deltagit i någon övning de senaste åren. Planer finns dock 
enligt uppgift att göra en övning under 2022–2023. Kommunens tidigare 
säkerhetssamordnare ville ha en övning specifikt kring vattenförsörjning men detta har 
inte gjorts under senare år. Intervjuade framhåller att de själva borde ta initiativ till att 
göra egna övningar och riskanalyser inom området. 

4.3.1 Kommentarer och bedömning 
Tranemo kommun och dess VA-verksamhet har nyligen testat sin nödvattenplan i 
skarpt läge genom det avbrott i vattenförsörjningen som ägde rum i början av 2022 i 

 
8 Vårdcentraler, centralkök skola, äldreboenden mfl. 
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Länghem. Utifrån detta framgick behov av att uppdatera och aktualisera 
nödvattenplanen. 
Vi vill rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och 
ser att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga 
verksamheter) involveras i en sådan övning.  
 

5 Slutsatser och rekommendationer 
Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-
infrastruktur. Vi välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när 
det gäller att ta fram nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området. 
Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i 
Tranemo kommun förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan 
självklart inte anses vara långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler 
är det svårt att bedöma ett enskilt år i dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt 
att allt strategiskt underlag färdigställs och att verksamheten därefter konkretiserar sina 
ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt perspektiv.  
Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor 
del strategiskt underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under 
lång tid. Vi bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge 
ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer 
långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter. 
Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras 
och verksamheten är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt 
för granskningen. 
Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och 
en bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten. 
Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 
underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på 
minst 10 års sikt och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt 
underlag även till den framtida finansieringen av verksamheten, dvs hur 
taxeutvecklingen behöver se ut. 
Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 
”försvinner” och aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder 
som krävs för att minska de problem som finns när det gäller tillskottsvatten och 
vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar 
tydligt presenteras för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som 
behövs.  
Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt 
formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa 
ärenden skapas också en transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten 
vid eventuell personalomsättning. 
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Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning 
och beredskap vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet 
kommande år och ser att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt 
samhällsviktiga verksamheter) involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i 
dricksvattenförsörjningen.  
 
KPMG, Dag som ovan 
 
 
Kristian Gunnarsson           Viktoria Bernstam 
Certifierad kommunal yrkesrevisor         Kundansvarig/ Certifierad kommunal 
                                                                                    revisor 
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Sammanfattning 

Tranemos strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas 
i Havs- och vattenmyndighetens vägledning och i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram har arbetet med Va-handlingsplanen utgått 
från ”Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”. VA-handlingsplan beskriver hur 
Tranemos kommun avser att arbeta i långsiktiga frågor som rör vattenförsörjning 
och hantering av dag- och spillvatten.  

VA-planeringen är ett verktyg för heltäckande långsiktig planering av VA-
försörjningen inom hela kommunen. VA-planen identifierar kommunens styrkor 
och utmaningar. I planen tydliggörs kommunens inriktning och utveckling av 
VA-försörjningen i hela kommunen. Planen ligger till grund för budgetarbete och 
skapar möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl inom 
som utom område för allmänna vattentjänster. 

VA-handlingsplanen har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete med 
strategisk inriktning och har sin utgångspunkt i de tidigare framtagna 
dokumenten ”VA-översikt Tranemo kommun” och ”Riktlinjer för vatten och 
avlopp i Tranemo kommun”. Planen har inriktning på de delar i kommunens 
arbete kopplat till vatten- och avloppsförsörjning som kräver förvaltningsöver-
gripande samarbete.  

VA-handlingsplanens tre fokusområden är: 

• VA-utbyggnad 
• åtgärdsbehov för att uppfylla VA-planens vision och riktlinjer 
• implementering och tillämpning av de framtagna   
                       strategidokumenten. 
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1 Inledning  

1.1 Strategisk VA-planering i Tranemo kommun 
Tranemos strategiska VA-planering beskriver hur kommunen avser att arbeta i 
långsiktiga frågor som rör vattenförsörjning och hantering av dag- och 
spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. Den strategiska VA-planen:  

• skapar grund för en tydlig, långsiktig och politiskt förankrad planering av 
VA-försörjning inom kommunen 

• hjälper tjänstemännen i det dagliga arbetet mot en trygg, säker och 
klimatanpassad VA-försörjning för en hållbar kommun 

• gäller inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA 

• bidrar till kommunens arbete för att nå de nationella miljömålen samt 
uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten 

• möjliggör en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering 
för alla i kommunen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter.  

VA-planeringen utförs enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning1 vilken 
tagits fram som en följd av de åtgärder som åligger kommunen enligt 
Åtgärdsprogram 2016–2021. Där framgår bl.a. att ”Kommunerna ska upprätta och 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas”.  

Tranemos strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas i 
Havs- och vattenmyndighetens vägledning se Figur 1. Denna VA-handlingsplan 
utgör det fjärde steget i arbetet. VA- handlingsplanen tar avstamp i kommunens 
nuläge som beskrivs i ”VA-översikten” (steg 2) och tydliggör vilka åtgärder som 
krävs för att arbeta mot vision och riktlinjer vilka definierats i ”Riktlinjer för vatten 
och avlopp i Tranemo kommun” (steg 3). Ordlista finns i slutet av detta dokument och 
i VA-översiktens inledande kapitel. 

 

                                                      
1 Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god 
vattenstatus, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1. 



 
 
 

2 
 

 
Figur 1 De moment som ingår i Tranemos strategiska VA-plan.  

VA-handlingsplanens tre fokusområden är: 

• VA-utbyggnad 

• åtgärdsbehov för att uppfylla VA-planens vision och riktlinjer 

• implementering och tillämpning av de framtagna strategidokumenten.  

Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-
försörjning är det viktigt att skapa sig ett ökat handlingsutrymme genom att i 
god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- 
utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad riskerar kommunen att ställas inför 
förelägganden enligt 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster om att inrätta 
allmänna vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller 
där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. Finns ingen planering och 
politiskt antagen prioritering vad gäller VA-utbyggnad finns en risk att 
Länsstyrelsen tar beslut utan hänsyn till övriga förutsättningar. Då minskar 
kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering är därför 
kommunens möjlighet att själv påverka och styra i vilken ordning olika områden 
ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen.  

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens 
organisation och det förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa 
i sin verksamhetsplanering. Detta kommer kräva samarbete mellan olika delar i 
kommunens organisation, främst mellan Samhällsutveckling, Enheten VA/Gata 
och Bygg- och miljöförvaltningen. Huvuddelen av åtgärderna har operativ 

Steg 1: Uppstart
Arbetsgrupp sammankallas, projektets ramar definieras och förankras politiskt.

Steg 2: VA-översikt
Nuläget för VA-försörjning i hela kommunen sammanställs. Förutsättningar, styrkor 
och utmaningar i kommunen beskrivs för att skapa en gemensam utgångspunkt i 
VA-planeringsarbetet. 

Steg 3: VA-riktlinjer 
Utifrån nulägesbeskrivningen definieras en gemensam vision och riktlinjer för att 
utveckla verksamheten. 

Steg 4: VA-handlingsplan
Identifiering av åtgärder som krävs för att uppnå målsättningen och följa 
riktlinjerna. 

Steg 5: Implementering och uppföljning  
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp handlingsplanens 
åtgärder. Översyn av riktlinjer och handlingsplan görs regelbundet och vid behov 
repeteras arbetsprocessen från steg 1.
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karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat att driva 
men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.  

 

1.1.1 Identifierade styrkor och utmaningar från VA-översikten 
I VA-översikten framgår att styrkor gällande VA-försörjningen i Tranemo 
kommun är:  

• Kommunen har god tillgång till grundvatten för både allmän och enskild 
dricksvattenförsörjning samt god kännedom om vattentäkternas 
kapacitet. 

• Alla allmänna vattentäkter som ligger inom kommunens gränser har nya 
vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 

• Personalomsättningen inom kommunen är låg och samarbetet mellan 
sjuhärdskommunerna är välutvecklat. 
 

I VA-översikten framgår att Tranemo kommuns utmaningar gällande VA-
försörjningen är: 

• Flera av kommunens allmänna vattentäkter saknar vattendomar. 
• Den allmänna VA-försörjningen består av många VA-anläggningar och 

det finns ett relativt stort underhållsbehov av både verk och ledningsnät. 
• Kommunens dagvattenhantering sker via ledningar under mark. Kraven 

på dagvattenhantering ökar. För att klara av krav på bättre 
dagvattenkvalitet och minskade dagvattenflöden behövs en mer hållbar 
dagvattenhantering med öppna lösningar med rening och fördröjning. 

• Det finns behov att utreda problematiken kring tillskottsvatten samt att 
där behov föreligger genomföra åtgärder för att minska andelen 
tillskottsvatten.   

• Det finns en sårbarhet i att vara en liten kommun, då mycket av det 
arbete som berör VA-försörjning blir beroende av en eller ett fåtal 
personer. 
 

1.1.2 VA-riktlinjer 
I dokumentet Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun, hädanefter 
kallat VA-riktlinjer, framgår att Tranemo kommuns arbete med VA-försörjning 
strävar efter att nå visionen:  

En trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning, dagvatten - och 
avloppshantering för en hållbar kommun. 

Därtill finns 27 riktlinjer som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i 
frågor kring VA-försörjning. Det finns riktlinjer av övergripande karaktär samt 
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riktlinjer för allmänt och enskilt VA, drift och driftsäkerhet, vattenförsörjning, 
avloppshantering och dagvattenhantering.  

1.2 Metod och avgränsning 
Arbetet med VA- handlingsplanen har letts av konsultföretaget Sweco i 
samverkan med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta 
för att alla i kommunens organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor 
ska få möjlighet att påverka innehållet. Under arbetet hölls workshop och 
arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och frågeställningar har förankrats även 
utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner som i berörda politiska 
instanser. 

Organisationsschema för Tranemo kommuns arbetsgrupp och styrgrupp 
redovisas nedan.  

 

 

 

 

  

Projektorganisation 

Projektägare/Beställare Infrastruktur Chef (Tranemo) 

Arbetsgruppen  

Enhetschef VA/Gata (Tranemo) 

Utvecklingsingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo)  

Projektledare/VA-ingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Områdeschef Samhällsutveckling (Tranemo)  

Miljöstrateg, Samhällsutveckling (Tranemo)    

Miljöhandläggare, Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo* 

Styrgruppen  

VA-ingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Mätingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Projektledare, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

           
  

Figur 2 VA-planens arbetsgrupp och styrgrupp 

* Ulricehamns kommun ansvarade för miljö- och hälsoskyddstillsyn i Tranemo kommun under perioden 2013 2018. Sedan 2019 har Bygg och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo tagit över det ansvaret. 
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VA-handlingsplanens åtgärder visar vad som behöver göras på 
kommunövergripande nivå. Åtgärder som endast berör enskilda enheters arbete 
inkluderas inte med i åtgärdslistan. Det gäller t.ex. VA-enhetens kontinuerliga 
arbete med den allmänna VA-anläggningen och miljöenhetens inventerings takt 
och prioriteringsordning i arbetet med enskilda avlopp.  

Undantag har gjorts för vissa åtgärder som, även om de hanteras av en enskild 
enhet, har stor påverkan på de kommunövergripande frågorna och därför bör 
förankras politiskt. 

 

VA-utbyggnadsplan 

1.3 Behovet av en VA-utbyggnadsplan 
Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-
försörjning är det viktigt att skapa sig ett ökat handlingsutrymme genom att i 
god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- 
utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad riskerar kommunen att ställas inför 
förelägganden enligt 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster om att inrätta 
allmänna vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller 
där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle.  

Finns ingen planering och politiskt antagen prioritering vad gäller VA-
utbyggnad finns risk att Länsstyrelsen tar beslut utan hänsyn till övriga 
förutsättningar. Då minskar kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. En 
god VA-planering är därför kommunens möjlighet att själv påverka i vilken 
ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen.  

1.4 VA-utbyggnadsplanens arbetsgång 
Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt 
VA-område. Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt 
verksamhetsområde, tillhör enskilt VA-område. Mellan dessa två ytterligheter 
finns områden med tät bebyggelse där det är enskild VA-försörjning idag.  

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV)2, har kommunen ett ansvar att ordna 
vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans 
bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön 
föreligger.  

I VA-handlingsplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade 
”större sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I 
VA-planområden kan det finnas grund för att tillämpa LAV § 6.  

                                                      
2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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Det finns otydligheter i lagen kring vad som krävs för att bebyggelse ska utgöra 
ett så kallat större sammanhang. I förarbetena till lagen nämns 20–30 hushåll 
medan rättspraxis visar att så få som 8 hushåll kan utgöra ett större 
sammanhang. Gällande avstånd mellan husen anger rättspraxis i ett fall att 300 
meter var för långt för att utgöra del av större sammanhang medan ett annat fall 
visade att 150–200 m var applicerbart.VA-planområden i Tranemo utgörs därför 
av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier; 

• 10 hus eller fler 

• Avståndet mellan husen är 150 m eller mindre 

• Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker 
med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara 
brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av 
hushåll. 

I Figur 3 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av de 
identifierade VA-planområden. 

 
Figur 3 Arbetsgång vad bedömning av VA-planområden 

Klassningen av VA-planområdena görs utifrån arbetsgruppens bedömning av 
olika kriterier som inarbetas i konsultföretaget Swecos bedömningsmodell. 
Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att ett område får en 
förändrad VA-försörjning, se  Figur 4.  

 
Figur 4 Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering  

1. 
Identifiering 

av potentiella 
”§6-områden”

2. 
Bedömning av 
behovet av att 
förändra VA-
försörjningen

3. 
Bedömning av 

möjligheter 
(ekonomiska) 
att bygga ut 

VA

4. 
Bedömning av 
andra faktorer 
som påverkar 
VA-utbyggnad 

5. 
Beslut om hur 

de olika 
områdena ska 

hanteras

Behov

Samhälle

Antal 
hushåll

Bebyggelse
-tryck

Miljö

Recipientens 
känslighet

Utsläpp av 
spillvatten

Hälsa

Vatten-
kvalitet

Tillgång till 
vatten
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Kriterier avseende möjligheten indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett 
område till allmän VA-försörjning genom överföringsledningar till den befintliga 
allmänna VA-försörjningen, se Figur 5.  

 
Figur 5 Kriterier vid bedömning av möjlighet till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

Den slutgiltiga klassningen av VA-planområden påverkas även av andra 
faktorer. Geografisk placering kan påverka klassificeringen och status i den 
allmänna VA-anläggningen kan påverka tidplan för VA-utbyggnad.   

Utifrån VA-planområdenas behov, möjlighet och ytterligare påverkansfaktorer 
kategoriseras alla VA-planområden som ett av följande alternativ: 

 

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan 
tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
Skyddsvärde

Enskilt VA-område:
Områden där enskilt VA bedöms 

fortsatt lämpligt 

VA-bevakningsområde:
Områden som inte har behov av allmänt VA 
just nu, men om det sker förändringar kan 
behovet komma att utredas och omprövas.

VA-utbyggnadsområde: Områden 
som bedöms ha ett tydligt behov
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Eftersom bedömningen görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver 
dessa uppdateras när ytterligare underlag blir känt eller då förutsättningarna 
förändras.   

För vidare beskrivning av hur kriterierna bedöms hänvisas till Bilaga 2 
Bedömning och klassificering av VA-planområden. 

1.5 VA-planområden och klassificering av kommunens VA-planområden 
I Figur 6 presenteras områdena inom kommunen som utgör VA-planområden 
och som utvärderats enligt arbetsgången ovan.  

Figur 6 Illustration av hur identifierade VA-planområden kategoriseras.  
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Figur 7 Identifierade VA-planområden. Skrafferade områden är områden där verksamhetsområde för 
spillvatten och dricksvatten finns i dag.  

Område 1 och 2 har sammanslagits då de båda områdena är en och samma 
stugförening. Område 18 utgår då det redan ingår i VA-området för Ambjörnarp. 

Genom att använda beskriven bedömnings- och klassificeringsmodell för 
områdena 1 till 24 illustreras respektive områdes behov och möjlighet till 
förändrad VA-försörjning, se Figur 8 

Grundinformation

Område
nr. Samlad bebyggelse 

1 Hofsnäs stugområde, 
Länghem Ja 1

2 Slagits ihop med nr 1 0
3 Nabben, Månstad Ja 1
4 Slumsvik, Månstad Ja 1
5 Torp, Dalstorp Ja 1
6 Rosenlund, Dalstorp Ja 1
7 Askåker, Ljungsarp Ja 1
8 Östra Ryda, Nittorp Ja 1
9 Slättholmen, Länghem Ja 1

10 Skattagården, Länghem Ja 1
11 Ingestorp, Länghem Ja 1
12 Bragnum, Länghem Ja 1
13 Givarp, Länghem Ja 1
14 Gäddviken, Länghem Ja 1
15 Trössedal, Ambjörnarp Ja 1
16 Dammsbacka, Ambjörnarp Ja 1
17 By, Ambjörnarp Ja 1
18 Ambjörnarp 0
19 Lida, Ambjörnarp Ja 1
20 Pjuken, Ambjörnarp Ja 1
21 Hylte, Ambjörnarp Ja 1
22 Sävshult, Sjötofta Ja 1
23 Alanäs Ja 1
24 Kindsboda Ja 1

Ingår i 
analysen
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Figur 8 Diagram som presenterar respektive områdes behov av och möjlighet till förändrad VA-försörjning. 

Figur 9 redovisar separat respektive områdes behov och möjlighet till förändrad 
VA-försörjning. Ju högre siffra desto större behov av förändrad VA-försörjning, 
vilket kan orsakas av exempelvis ökat bebyggelsetryck, negativ miljöpåverkan på 
recipient till följd av otillräcklig avloppsrening eller försämrad dricksvatten-
kvalitet. För möjligheten till förändrad VA-försörjning gäller att ju högre siffra 
desto större förutsättningar finns ur ekonomiskt och geografiskt perspektiv att 
ansluta till allmän VA-försörjning. 
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Figur 9 Bedömning av respektive områdes behov av och möjlighet till förändrad VA-försörjning.  

Nedan VA-planområden d.v.s. Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och 
VA-utbyggnadsområde föreslås, utan inbördes ordning. 

1.5.1 Enskilt VA-område 
Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart 
omhändertagande av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda 
VA-anläggningar idag så väl som i framtiden. I områden med enskilt VA är det 
varje fastighetsägares ansvar att försörjningen av dricksvatten och 
omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

Genom god tillsyn ska enskilda avlopp förbättras så att de renar avloppsvattnet 
tillräckligt. Processen kan delas in i tre delar, en kartläggningsprocess där man 
tar reda på status på de befintliga avloppsanläggningarna, en bedömnings-
process där man väljer ut de avloppsanläggningar som måste förbättras och en 
tillstånds- och anmälningsprocess där man prövar föreslagna förbättringar av 
avloppsanläggningar. Kartläggnings- och åtgärdstakten för enskilda avlopp i 
kommunen beräknas vara 5 % om året.  

 

 

Nr Namn Klassificering Kommentar 
4 Slumsvik, 

Månstad 
 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 

Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt i direkt närhet 

5 

Torp, Dalstorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
1 km till skyddsobjekt Dalstorps 
vattenskyddsområde  

6 

Rosenlund, 
Dalstorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
300 m till skyddsobjekt Dalstorps 
vattenskyddsområde  

7 

Askåker, 
Ljungsarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

8 

Östra Ryda, 
Nittorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

12 

Bragnum, 
Länghem 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

13 

Givarp, Länghem 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

17 

By, Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

20 

Pjuken, 
Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
21 

Hylte, Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

23 

Alanäs 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Större och mindre tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

24 

Kindsboda 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck  
Större och mindre tomter  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
I området finns nerlagd bensinstation ej 
riskklassad. 

 

1.5.2 VA-bevakningsområde 
Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande 
idag. Området kan behöva bevakas lite extra vilket kan innebära att tillsyn av 
enskilda avlopp prioriteras eller att särskilda överväganden kan behöva göras 
vid till exempel bygglovshantering eller ändrad nyttjandeform av bebyggelsen. 
Bevakningen syftar till att följa om behovet av en förändrad VA-struktur finns 
över tid. Med kunskap om hur VA-situationen i ett område förändras över tid 
kan kommunen arbeta proaktivt för att situationen kring vatten- och 
avloppsförsörjning inte ska försämras. Bevakningsområden stäms av vid den 
årliga genomgången av VA-planen.  

Nr Namn Klassificering Kommentar 
3 

Nabben, Månstad 

 Mellan 15-30 hushåll och övervägande 
fritidsboende för närvarande 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
3 större gemensamhetsanläggningar för avlopp, 
delvis hög skyddsnivå  
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats finns i närområdet och 
Sämsjön 

9 Slättholmen, 
Länghem 

 Få hushåll (<15 st) och lågt bebyggelsetryck 
Övervägande fritidsboende för närvarande 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Större och mindre tomter  
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats inom området.   

10 

Skattagården, 
Länghem 

 Få hushåll (12 st) Samtliga permanentboende 
Större tomter 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Enskilt avlopp i området är inventerat för 
närvarande är behovet av allmän VA-försörjning 
låg. 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 

11 

Ingestorp, 
Länghem 

 Få hushåll (12 st) övervägande permanentboende 
Större tomter 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
För närvarande är behovet av allmän VA-
försörjning låg 
Inget skyddsobjekt finns i närheten 

14 

Gäddviken, 
Länghem 

 32 hushåll och övervägande fritidsboende (3 st) 
för närvarande 
Lågt bebyggelsetryck 
Större och mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
Långt till befintlig VA-försörjning 
Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän 
VA-försörjning varierar på grund av berg och 
topografin 
Simmesjön är påverkad av enskilda avlopp 

15 

Trössedal, 
Ambjörnarp 

 >30 hushåll (47 st) övervägande fritidsboende för 
närvarande 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
I området finns övervägande nya infiltrationer/ 
avlopp som uppnår hög skyddsnivå  
Ett flertal vattentäkter finns i området 
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats finns i närområdet 

16 

Dammsbacka, 
Ambjörnarp 

 14 hushåll och övervägande fritidsboende (13 st) 
för närvarande 
Lågt bebyggelsetryck 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
Ett flertal vattentäkter finns i området 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Badplats finns i närområdet 

19 

Lida, Ambjörnarp 

 14 hushåll var av 8 är permanent boende för 
närvarande 
Större och mindre tomter 
Lågt bebyggelsetryck för närvarande 
Ett flertal vattentäkter finns i området 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar 
Inget skyddsobjekt finns i närheten  

22 

Sävshult, Sjötofta 

 < 15 hushåll var av 6 permanent boende  
Lågt bebyggelsetryck förnärvarande 
Större och mindre tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Gemensam vattentäkt finns 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar 
Kommunal badplats inom 500 m 

1.5.3 VA- utbyggnadsområde 
Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men 
som har behov av en förändrad VA-struktur. Dessa områden planeras att 
införlivas i verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.  

För VA-utbyggnadsområden ska även behovet av allmänt dagvatten utredas. 
Behovsutredningen bör grundas i 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
identifiera huruvida det föreligger ett behov av allmän dagvattenhantering ur 
miljö – eller hälsoperspektiv.  

Nr Namn Klassificering Kommentar 
1 

Hofsnäs 
stugområde, 
Länghem 

 >30 hushåll, totalt finns 115 tomter, 82 st är 
bebyggda var av 47 st fritidshus 
Enl. Bevarande- och utvecklingsplan/LIS-plan 
Torpa/Hofsnäsområdet (2015-10-26) bedöms 
området vara omvandlingsområde mot 
permanentboende. 
Mindre tomter 
Gemensam vattentäkt finns 
Avstånd till allmänt VA-försörjning varierar inom 
området 0,5 km till > 1,5 km (fågelvägen) 
Möjlighet att ansluta avlopp till allmän VA-
försörjning bedöms som låg p.g.a. geografiska 
och ekonomiska skäl  
Tillräcklig reningskapacitet saknas i Länghems 
reningsverk för att ta emot områdets avlopp och 
en ny-/ombyggnad bedöms startas tidigast inom 
7-10 år 



 
 
 

16 
 

Nr Namn Klassificering Kommentar 
Förutsättningar att upprätta allmän VA-
försörjning för dricksvatten finns då gemensam 
vattentäkt finns  
Utbyggt dricksvattennät finns för samtliga 
fastigheter utom 20 st  (gäller delområde som ej är 
bebyggt)   
Ca 420 m från närmsta tomt till Åsunden, ett 
värdefullt vatten med hög näringsbelastning 
Ca 430 m från närmsta tomt till gemensam 
vattentäkt 

Tidplan va-område avlopp: 2035 – 2045 
Tidplan va-område dricksvatten: 2023 - 2025  

* Tidsperioden inom vilken VA-utbyggnaderna planeras. Anslutning till kommunalt VA kan bli möjlig 
samma år som byggstart eller upp till två år efter byggstart.  
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2 Åtgärder 

VA-handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur 
ett förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå vision och arbeta enligt 
VA- riktlinjerna. Ambitionen är att åtgärderna ska vara avgränsade i tid och 
lämpliga att överföra till projektform.  

Åtgärderna kategoriseras enligt  Figur 10 Föreslagna åtgärder har klassificerats i 
ovan kategorier och presenteras i sin helhet i Bilaga 1. I bilagan anges även en grov 
tidplan och ansvarig aktör för respektive åtgärd. Ansvaret för genomförande och 
uppföljning av åtgärder tillfaller olika områden/enheter eller roller inom 
Tranemo kommuns organisation. Även områden/enheter som inte är 
huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen 
ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning idag och vid 
eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-
planens åtgärder. 

 

 
Figur 10 Föreslagna åtgärder har klassificerats i ovan kategorier.  

 

2.1 Övergripande åtgärder 
För en trygg, säker och klimatanpassad VA-försörjning krävs gott samarbete, 
tydlig ansvarsfördelning samt att de strategiska dokumenten hålls uppdaterade 
över tid. Föreslagna övergripande åtgärder har en tydlig koppling till VA-

VA-handlingsplan

Övergripande åtgärder

VA-utbyggnad

Tillsyn, drift och 
underhåll

Kommunikation

Vatten- och 
avloppsförsörjning

Strategisk förnyelse

Dagvatten

VA-utbyggnadsmodell
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riktlinjernas punkter 1 och 3, som beskriver ett långsiktigt och hållbart arbete 
med kommunens VA-försörjning.  

Å 1 Forma en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbete med VA-
planen. 

Å 2            Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter (ansvar, avstämning, 
uppdatering, åtgärder), resursbehov (medverkande, kompetenser, tidsåtgång), 
eventuell styrgrupp (ansvar, mandat), ansvar att sammankalla VA plangruppen 
samt hur VA planen ska kommuniceras (internt, extern).  

Å 3           Ta fram ett årshjul med ungefärliga tider för VA-plangruppens möten 
utefter tidplan för ingående förvaltningars verksamhetsplanering för att 
underlätta implementering och uppföljning av vatten- och avloppsplanens 
åtgärder i det löpande arbetet. 

Å 4           Upprätta (och årligen uppdatera) en långsiktig verksamhetsplan med 
investeringar för VA för att skapa en förutsägbar taxeutveckling.   

Å 5           Ta fram lokala åtgärdsplaner för de vattendrag där MKN ej uppnås.  

 

2.2 VA-utbyggnad 
Åtgärder kring VA-utbyggnad knyter an till VA-riktlinjerna punkter 6 - 10. 
Åtgärderna syftar på att implementera resultatet av VA-utbyggnadsplanen.  

Å 6           Bygg ut kommunalt vatten och avlopp till VA-utbyggnadsområden. 
Å 7           Se över behovet för justeringar i VA-taxa som följd av framtida utbyggnad.  
Å 8 Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och avloppshantering ser ut i 

VA-bevakningsområden över tid med syfte att följa upp behovet av en förändrad 
VA-struktur.  

Å 9           Genomför en årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden. Det 
ska ske kontinuerligt i samarbete mellan VA, plan- och bygglov samt 
miljöenheten vid utbyggnad eller förändringar avseende vatten och avlopp i 
utrednings- eller bevakningsområden.  

Å 10 Kontrollera och åtgärda så att politiskt antagna verksamhetsområden finns 
där allmänna vattentjänster levereras och VA-taxa tas ut.  

 

2.3 Tillsyn, drift och underhåll 
Föreslagna åtgärder kopplade till tillsyn, drift och underhåll knyter an till VA-
riktlinjernas punkter 11 – 14. Åtgärderna rör organisation och arbetssätt för 
tillsyn och underhåll av så väl enskilda anläggningar som den allmänna VA-
anläggningen.  

Å 11 Ta fram underlag för prioritering av tillsyn på enskilda avlopp.  
Å 12 Revidera kommunal drift och underhållsplan för reningsverk, 

spillvattennät, dagvattennät och dricksvattennät. Hänsyn till 
miljökvalitetsnormer (MKN) ska tas i planerna och man ska genom planerna 
sträva efter ständig förbättring.   

Å 13 Revidera egenkontrollprogram för reningsverk, pumpstationer och andra 
större VA-anläggningar.  
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Å 14 Uppdatera övergripande plan för TV-inspektioner av avloppsledningar. I 
planen ska målvärden sättas upp (till exempel antal meter ledning filmat per år) 
och metoder för enkel uppföljning av årliga mål finnas beskrivna.  

 

2.4 Kommunikation 
Föreslagna åtgärder kring kommunikation syftar på att uppnå VA-riktlinjernas 
punkter 15–18. Då åtgärderna rör arbetssätt och samverkan har de en indirekt 
koppling till samtliga VA-riktlinjer.    

Å 15 Informera kommuninvånare om möjligheten att bilda 
gemensamhetsanläggningar inom områden utanför verksamhetsområde (VO).  

Å 16 Ta fram rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller allmän försörjning av VA.  

Å 17 Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller enskilt VA (enskilt VA-område, VA-
bevakningsområde, VA-utbyggnadsområde). 

Å 18 Utreda behovet av en VA-rådgivare i kommunen. VA-rådgivare bör vara 
fristående från tillsynsmyndigheten. 

 

2.5 Vatten – och avloppsförsörjning 
Föreslagna åtgärder är kopplade till vatten – och avloppsförsörjning syftar på att 
uppfylla VA-riktlinjernas punkter 19 - 25.  

Å 19 Anpassa vatten- och avloppsförsörjningen med hänsyn till hydrologiska 
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar och samhällets 
utveckling. Ta fram översvämnings- och skyfallskarteringar för att identifiera 
riskområden för befintlig bebyggelse, VA-anläggning och samhällsviktiga 
funktioner.   

Å 20 Stärka skyddet av prioriterade vattenförekomster och synliggöra dem i 
kommunens strategiska planering genom att ta fram en vattenförsörjningsplan 
för kommunen. Planen baseras på tillgången till vatten samt en långsiktig 
prognos för befolkningsutvecklingen och framtida vattenbehov. 

Å 21 Utred behovet av vattendomar för de vattentäkter där tillstånd saknas och 
ansök om tillstånd för nödvändigt vattenuttag i aktuella vattentäkter.  

Å 22 Anpassa vattenverk och distributionsanläggningar till framtida 
vattenbehov och klimatförändringar. 

Å 23 Samarbeta inom regionen för att säkerställa en god vattenförsörjning för 
våra abonnenter. 

Å 24 Ta fram åtgärdsplan för tillskottsvatten i områden där känsliga recipienter 
är mottagare, vid större ombyggnationer samt inom vattenskyddsområden 

Å 25 Utför utredning som undersöker om/hur slamfraktionen kan hanteras 
långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassad. 
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2.6 Strategisk förnyelse 
Föreslagna åtgärder kopplade till strategisk förnyelse syftar på att kunna 
uppfylla VA-riktlinjernas punkter 4, 5 m.fl. 

Å 26 Uppdatera förnyelseplaner för allmänna VA-ledningar samt anläggningar.  
Å 27 För löpande in förnyelsearbetet i budgetprocessen för att erhålla de 

ekonomiska och personella resurser som krävs för ett långsiktigt arbete mot 
uppsatt mål om förnyelsetakt. 

Å 28 Skapa rutin för samordning av ledningsförnyelse med övriga byggprojekt 
inom kommunen för att skapa samordningsvinster och minska störningar för 
omgivningen.  

Å 29 Skapa rutiner för geografiska informationssystem (GIS) som stöd för 
dokumentation vid inventering av befintligt ledningsnät, samt vid nyanläggning 
och omläggning av ledningar. 

 

2.7 Dagvatten 
Föreslagna åtgärder kopplade till dagvatten syftar på att kunna uppfylla VA-
riktlinjernas punkter 30 – 33.  

Å 30 Skapa och sammankalla en förvaltningsövergripande dagvattengrupp 
som ansvarar för övergripande dagvattenfrågor och framtagande av 
dagvattenplan.   

Å 31 Ta fram en dagvattenplan som möjliggör en hållbar dagvattenhantering 
inom kommunen. Dagvattenplanen ska innehålla vägledning i det dagliga 
arbetet och en tydlig ansvarsfördelning i såväl ny som befintlig bebyggelse.   

Å 32 Utforma kravspecifikation för vad en dagvattenutredning ska innehålla.  
Å 33 Inventera och ta fram ansvarsfördelning av befintliga 

dagvattenanläggningar inom kommunen  
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3 Implementering och tillämpning 

3.1 Arbete med åtgärder 
Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska 
kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service samt uppfylla 
kommunens skyldigheter för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande 
lagstiftning.  

Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering 
är att göra planen operativ. De åtgärder som presenteras i VA-handlingsplanen 
måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens dagliga arbete. I bilaga 1 
Åtgärdslista framgår tidplan och ansvarig för att driva och finansiera åtgärden.   

3.2 Ansvar för uppföljning 
VA-planeringen behöver följas upp löpande och uppdateras vid behov för att 
kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned under planeringen 
och för att få ett så gott stöd som möjligt för sitt fortsatta arbete.  

Enheten VA/Gata i Tranemo kommun är ansvarig för uppföljning av det samlade 
VA-planarbetet och är även ansvarig för att sammankalla VA-plangruppen 
(åtgärd Å 1) som föreslås utgöra ett av de forum där frågor gällande VA-
försörjning inom kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta 
återkommande möten men kan också sammankallas vid behov.  

VA-plangruppen bör årligen diskutera behov av att uppdatera innehållet i 
VA-handlingsplanen, exempelvis i samband med planering av framtida 
bebyggelse. Gruppens medlemmar ska utifrån gemensamma diskussioner 
genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll. 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om 
pågående eller utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta 
varandras kunskap kring åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. 
Respektive enhet inom kommunen som har ansvar för genomförandet av VA-
planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa åtgärder.  
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Ordlista 
§6-områden kallas här områden belägna utanför verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avloppsförsörjning med relativt tät bebyggelse. Om det med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön finns behov av förändrad vatten- 
eller avloppsförsörjning i dessa områden kan kommunen, i enlighet med §6 i 
Vattentjänstlagen, få förelägganden från Länsstyrelsen om att bilda 
verksamhetsområde och ordna allmän vatten- och avloppsförsörjning så att 
behovet tillgodoses. 

ABVA är förkortning på Allmänna bestämmelser d.v.s. kommunens föreskrifter 
för användningen av allmänna VA-anläggningar. 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som 
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för 
att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en 
kommun är huvudman, benämns ”den allmänna VA-anläggningen”. 

Allmänt VA-område är ett område som ligger inom verksamhetsområde för allmän 
VA-försörjning och där Tranemo kommun är huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning.  

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Avtalsanslutning innebär att en eller flera fastigheter är anslutna till det allmänna 
dricks- eller spillvattennätet och har ett avtal som styr nyttjandet av 
tillhandahållna VA-tjänster. Fastigheter med avtalsanslutning ligger inte inom 
verksamhetsområde för allmänt VA.  

BMn, Bygg- och Miljönämnden Gislaved - Tranemo är lokal tillsynsmyndighet 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dränvatten är överflödigt vatten i marken som avleds i rör eller diken för att hålla 
tort kring t.ex. husgrunder. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av 
vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas 
för en fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 
föreningar. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till den allmänna VA-
anläggningen via avtalsanslutning. 

Enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart 
omhändertagande av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda 
VA-anläggningar även i framtiden. I områden med enskilt VA är det varje 
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fastighetsägares ansvar att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet 
av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för 
två eller flera fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Tranemo kommun är huvudman 
för den allmänna VA-anläggningen. 

Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas så att de material 
som används och de resurser som uppkommer är en del av ett kretslopp, där 
återanvändning eller återvinning eftersträvas.  

Ledningsnät är rör som leder dricksvatten från vattenverk och avloppsvatten till 
reningsverk och avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och 
torg.  

LIS-område är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med 
att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i 
områden som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. LIS-områden kan 
framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där 
man kan bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder 
hämmas och utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt.   

Lst VG, Länsstyrelsen i Västra Götaland som är tillsynsmyndighet över b.l a. 
miljöfarligverksamhet och miljöbalken på regional nivå.  

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller 
tankbilar. 

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och 
eller renat avloppsvatten.  

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men 
från annan produktionsanläggning än den ordinarie. 

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, är myndigheten för frågor om berg, 
jord och grundvatten i Sverige. 

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. 
Dessa skattepengar ska användas till många olika nyttigheter som vård, skola 
och omsorg men också politisk ledning, administration, myndighetsutövning, 
planering, gatudrift och mycket annat. 
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Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 
verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 

Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten 
bedömts utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. För 
grundvattenförekomster bedöms kemisk och kvantitativ1 status (vattentillgång) 
och för ytvattenförekomster bedöms kemisk och ekologisk status. Målet är att 
vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” i samtliga avseenden. 

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt 
vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets 
andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än 
mängden spillvatten.  

VA är lika med vatten och avlopp 

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med 
vattenoch avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar 
för transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 
dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området 
behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

VA-försörjning är kommunens hantering och försörjning av lösningar för vatten 
och avlopp 

VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för 
dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter utgör således betalning 
för tjänster som kommunen utför och är inte en form av skatt. De får endast 
användas till att täcka kostnader som är nödvändiga för VA-verksamheten. 

VA-planområde är område som idag har enskild försörjning och där minst 10 
fastigheter eller fler ligger i nära anslutning till varandra. Antalet tomter i de 
områden med samlad bebyggelse som bedöms i VA-planen varierar mellan  
10–130 st.  

VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 
anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla VA-
abonnenter av en viss typ. Det finns 1 Kvantitativ status anger om vattenuttagen 
i förekomsten är i balans med grundvattenbildningen dock vissa möjligheter att 
tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns kostnader som i beaktansvärd 
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omfattning (normalt mer än 30 %) avviker från kostnaderna för vad som är 
normalt inom kommunens verksamhetsområden. 

Vattenförekomst är ett vattendrag som är klassat som vattenförekomst i VISS. 

Vattenskyddsområde är ett utpekat område med skyddsföreskrifter som skyddar 
en vattentäkt. 

Vattentäkt är grund- eller ytvatten där kommunen hämtar sitt vatten. 

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
har behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när 
kommunen har fattat beslut om anslutning till allmänt VA samt när i tid 
utbyggnaden ska ske. När VA-utbyggnaden är utförd och beslut fattat om 
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning blir området Allmänt VA-
område. 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat 
område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 

VISS står för Vatteninformationssystem Sverige och är en databas som utvecklats 
av Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten. VISS innehåller information om Sveriges större sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten. 
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Bilaga 1 Åtgärdslista  
 

Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

 Övergripande åtgärder       

Å 1  Forma en fövaltningsövergripande VA-plangrupp för arbete med 
samhällsutveckling och VA-planering. 

     Samordningsansvar: 
Samhällssektionen 
Sammankallande: Enheten VA/Gata 

Å 2  Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter (ansvar, 
avstämning, uppdatering, åtgärder), resursbehov (medverkande, 
kompetenser, tidsåtgång), eventuell styrgrupp (ansvar, mandat), 
ansvar att sammankalla VA-plangruppen samt hur VA-planen ska 
kommuniceras (internt, extern).  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 3  Ta fram ett årshjul med ungefärliga tider för VA-plangruppens 
möten utefter tidplan för ingående förvaltningars 
verksamhetsplanering för att underlätta implementering och 
uppföljning av vatten- och avloppsplanens åtgärder i det löpande 
arbetet. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 4  Upprätta och årligen uppdatera en långsiktig verksamhetsplan med 
investeringar för VA för att skapa en förutsägbar taxeutveckling.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 5  Ta fram lokala åtgärdsplaner för de vattendrag där 
miljökvalitetsnormer (MKN) ej uppnås. 

     Miljöstrateg 

 VA-utbyggnad       

Å 6  Bygg ut kommunalt vatten och avlopp till VA-
utbyggnadsområden. 
 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 7  Se över behovet för justeringar i VA-taxa som följd av framtida 
utbyggnad. 

     Enheten VA/Gata 
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 8  Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och 
avloppshantering ser ut i VA-bevakningsområden över tid med 
syfte att följa upp behovet av en förändrad VA-struktur.  

     Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 9  Genomför en årlig aktualisering av klassningen av 
VA-planområden. Det ska ske kontinuerligt samarbete mellan VA 
och miljöenheten när det handlar om nya avlopp i 
utredningsområden och bevakningsområden. 

          Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 10  Kontrollera och åtgärda så att politiskt antagna 
verksamhetsområden finns där allmänna vattentjänster levereras 
och VA-taxa tas ut.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Tillsyn, drift och underhåll       

Å 11  Ta fram underlag för prioritering av tillsyn på enskilda avlopp.       BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 
Å 12  Revidera kommunal drift och underhållsplan för reningsverk, 

spillvattennät, dagvattennät och dricksvattennät. Hänsyn till 
miljökvalitetsnormer (MKN) ska tas i planerna och man ska 
genom planerna sträva efter ständig förbättring.   

     Enheten VA/Gata 
 

Å 13  Revidera egenkontrollprogram för vattenverk, reningsverk, 
pumpstationer och övriga distributionsanläggningar.   

     Enheten VA/Gata 
 

Å 14  Uppdatera övergripande plan för TV-inspektioner av 
avloppsledningar. I planen ska målvärden sättas upp (till exempel 
antal meter ledning filmat per år) och metoder för enkel 
uppföljning av årliga mål finnas beskrivna.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Kommunikation       
Å 15  Informera kommuninvånare om möjligheten att bilda 

gemensamhetsanläggningar inom områden utanför 
verksamhetsområde (VO).  

     BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 16  Ta fram rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller allmän försörjning av VA  

     Enheten VA/Gata 
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 17  Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad 
med aktuell information som gäller enskilt vatten och avlopp 
(enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-
utbyggnadsområde). 

     Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 18   Utreda behovet av en VA-rådgivare i kommunen. Bör vara 
fristående från tillsynsmyndigheten. 

     Enheten VA/Gata och BM-
förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

 Vatten- och avloppsförsörjning       

Å 19  Anpassa vatten- och avloppsförsörjningen med hänsyn till 
hydrologiska variationer såsom torka och översvämning, 
klimatförändringar och samhällets utveckling. Ta fram 
översvämnings- och skyfallskarteringar för att identifiera 
riskområden för befintlig bebyggelse, VA-anläggning och 
samhällsviktiga funktioner.   

     Kommunövergripande 
Klimatanspassningsgruppen med 
representanter: Säkerhetssamordnare 
Samhällsplanering VA-försörjning: 
Enheten VA/Gata 
 
Sammnakallande: 
Säkerhetssamordnare 

Å 20  Stärka skyddet av prioriterade vattenförekomster och synliggöra 
dem i kommunens strategiska planering genom att uppdatera 
vattenförsörjningsplan för kommunen. Planen baseras på  en 
långsiktig befolkningsprognos och en långsiktig prognos för 
vattenbehovet. 

     Enheten VA/Gata 
  
 

Å 21  Utred behovet av vattendomar för dom vattentäkter där tillstånd 
saknas och ansök om tillstånd för nödvändigt vattenuttag i aktuella 
vattentäkter.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 22  Anpassa vattenverk och distributionsanläggningar till framtida 
vattenbehov och klimatförändringar.  

     Enheten VA/Gata  

Å 23  Samarbeta inom regionen för att säkerställa en god 
vattenförsörjning för våra abonnenter. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 24  Ta fram åtgärdsplan för tillskottsvatten i områden där känsliga 
recipienter är mottagare, vid större ombyggnationer samt inom 
vattenskyddsområden 

     Enheten VA/Gata  
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 25  Utför utredning som undersöker om/hur slamfraktionen kan 
hanteras långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassad.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Strategisk förnyelse        

Å 26  Uppdatera förnyelseplaner för vatten-och avloppsledningar samt 
anläggningar.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 27  För löpande in förnyelsearbetet i budgetprocessen för att erhålla de 
ekonomiska och personella resurser som krävs för ett långsiktigt 
arbete mot uppsatt mål om förnyelsetakt. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 28  Skapa rutin för samordning av ledningsförnyelse med övriga 
byggprojekt inom kommunen för att skapa samordningsvinster och 
minska störningar för omgivningen.  

     Samhällsplanering, Enheten VA/Gata 
och MEX-ansvarig (mark och 
exploatering) 

Å 29  Skapa rutiner för geografiska informationssystem (GIS) som stöd 
för dokumentation vid inventering av befintligt ledningsnät, samt 
vid nyanläggning och omläggning av ledningar. 

          Enheten VA/Gata 
 

 Dagvatten       

Å 30  Skapa och sammankalla en förvaltningsövergripande 
dagvattengrupp som ansvarar för övergripande dagvattenfrågor 
och framtagande av dagvattenplan.  

     VA/Gata enheten 
 

Å 31  Ta fram en dagvattenplan som möjliggör en hållbar 
dagvattenhantering inom kommunen. Dagvattenplanen ska 
innehålla vägledning i det dagliga arbetet och en tydlig 
ansvarsfördelning i såväl ny som befintlig bebyggelse 

      

Å 32  Utforma kravspecifikation för vad en dagvattenutredning ska 
innehålla.  

     Samhällsplanering, Miljöstrategen och 
Enheten VA/Gata 

Å 33  Inventera och ta fram ansvarsfördelning av befintliga 
dagvattenanläggningar inom kommunen 

     VA/Gata enheten 
Miljöstrategen 
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Bedömning och klassificering av VA-planområden 

1.1 Beskrivning av arbetsgång och bedömnings- och klassificeringsmodellen 
Här beskrivs arbetsgången för genomförd bedömning och klassificering av indelning VA-
planområden. Grunden för bedömning och klassificering är att få en likvärdighet vid 
framtagning av de olika geografiska områdena i kommunen. Arbetsgången bygger på en 
modell som är framtagen av Sweco Environment AB. Modellen har anpassats för Tranemo 
kommun. VA-planens arbetsgrupp bestående av representanter från Enheten VA/Gata, 
Samhällsutveckling samt Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo har sammanvägt 
behov och möjligheter samt klassificerat VA-planområden efter modellen. För att skapa en 
tydlighet vid tillämpning av VA-riktlinjer och VA-planens åtgärder har all bebyggelse i 
Tranemo kommun klassificerats i VA-planområden utifrån nuvarande VA-försörjning och 
hur den kan komma att förändras i framtiden, se Figur 1. VA-planområden är Allmänt Va-
område, VA-bevakningsområden och enskilt VA-område.       

                   
Figur 1 Principskiss för olika VA-planområden i Tranemo 

Inom allmänt VA-område har alla fastigheter kommunalt VA och omfattas av 
verksamhetsområde för vatten, avlopp och/eller dagvatten. VA-utbyggnadsområden är 
områden där kommunen planerar att ansluta till allmänt VA-försörjning. Inom enskilt VA-
område finns idag enskild VA-försörjning här förväntas ingen förändring. Inom enskilt VA-
område kan det finnas områden som i framtiden kan få problem t. ex. vid förändrad boende 
form från fritidsboende till permanent boende. Dessa områden benämns VA-
bevakningsområden. Kommunen behöver följa förändringar som sker i boendestrukturen 
och förändringar utifrån miljö- och hälsoaspekter som kan påverka fortsatt möjlighet till 
enskild VA-försörjning alternativt allmänt VA-område. 

Varje område med tät bebyggelse i kommunen klassificeras i någon av ovan redovisade 
område utifrån områdets behov av förändrad VA-struktur och möjlighet till anslutning till 
allmänt VA-planområde, se Figur 2. 
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Figur 2 Bakgrund till klassificering av VA-planområde 

Behovet bedöms utifrån antal hushåll, bebyggelsetryck, recipientens känslighet, utsläpp av 
spillvatten, vattenkvalitet och tillgång till vatten. Faktorer som tas hänsyn till när 
möjligheten bedöms är avstånd till/från befintligt nät, avstånd mellan tomter, storlek på 
tomter, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde. 

Arbetet med bedömning och klassificering av VA-planområden är omfattande. För att i 
framtiden förstå hur identifieringen av VA-planområdena gjorts och kunna uppdatera 
områdena vid förändring redovisas modellen med kriterier nedan mer i detalj.   

1.2 Behov 
Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att ett område får en förändrad VA-
försörjning, se Figur Fel! Hittar inte referenskälla.3. Modellen som utarbetats syftar bl. a. till 
att beräkna ett så kallat prioriteringspoäng, vilket kan anta ett värde mellan 1–10 och visar 
det relativa behovet av en förändrad VA-struktur. Poängberäkningen underlättar 
jämförelsen mellan områdena då det är en sammanvägning av ett antal faktorer. 
Prioriteringen baseras på kriterier kopplade till samhällets utveckling, miljömässiga 
förutsättningar och förutsättningar för en hälsomässigt säker vattenförsörjning. 

 
Figur 3 Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

För varje område som analyseras bedöms totalt sex kriterier kopplade till ovan tre 
huvudområden. Bedömningen görs med hjälp av en tregradig skala (+, ++, +++) som 
motsvarar omfattningen, känsligheten eller liknande kopplat till det specifika kriteriet som 
studeras. Baserat på de bedömda kriterierna beräknas ett prioriteringspoäng. Det ger 
möjlighet att se hur olika viktningar av de sex kriterierna påverkar den slutgiltiga 
prioriteringsordningen mellan områdena.  

Nedan presenteras de sex kriterierna mer ingående, de beräkningar som görs för att erhålla 
prioriteringspoängen redovisas och resultaten beskrivs. 

Behov

Samhälle

Antal 
hushåll

Bebyggelse
-tryck

Miljö

Recipientens 
känslighet

Utsläpp av 
spillvatten

Hälsa

Vatten-
kvalitet

Tillgång till 
vatten
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1.2.1 Huvudområde Behov - Samhälle 
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier det vill säga antalet hushåll och 
omvandlingstryck/bebyggelsetryck. 

För att avgränsa urvalet av antal hushåll geografiskt har områden med 10 hus eller fler som 
ligger max 150 m från varandra tagits fram fördelade storleksklasser enligt nedan: 
+++ Området innefattar >30 hushåll 
++ Området innefattar 15 – 30 hushåll 
+ Området innefattar 10 – 14 hushåll 

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i trestorleksklasser enligt nedan: 
+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av t. ex. 
                        fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 
++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas inte 
                        av någon fastställd plan.  
+ Områdets bebyggelse är samlad men har inget högt omvandlingstryck/ 
                        bebyggelsetryck och omfattas inte av någon fastställd plan. 

1.2.2 Huvudområde Behov – Miljö 
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar: utsläpp och recipient. Med recipient avses 
grundvattenmagasin, sjö och vattendrag inkl. tillrinnande biflöden till vattenförekomster. 
Med naturgivna förutsättningar menas tomternas yta, gemensam avloppsanläggning, 
förutsättning för infiltration det vill säga jordartsförhållanden, berg i dagen och 
grundvattennivån.  

Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs av 
avloppsanläggningar: 
+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 
                          eller området inte har de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 
                        kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Bedömningen baseras bland annat på 
                        tillsynsmyndighetens inventering av enskilda avlopp och kännedom om  
                          status på enskilda anläggningar och gemensamhetsanläggningar. 
++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön 
                        negativt, eller området delvis har de naturliga förutsättningarna för att  
                      avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 
+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar 
                        miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att  
                        avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

Parametern, recipient, tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer:  
+++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område eller inom 500 m till 
                          kommunal badplats eller fastställt vattenskyddsområde. Området ligger inom    
                          100 m från vattendrag eller sjö som är hårt belastat av näringsämnen. 
++ Området ligger i inom 100 m till vattenförekomst som inte uppnår god 
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                          ekologisk status på grund av övergödning alternativt anses känslig. 
+ Området ligger utanför ovan angivna områden. 

1.2.3 Huvudområde Behov – Hälsa 
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar: kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller 
inte. 
+++ I området finns otillräcklig kapacitet. Alternativt bedömd stor risk för allvarliga 
                       kvalitetsproblem. 
++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet. Alternativt bedömd risk för 
                       kapacitetsproblem. 

+ I området finns tillräcklig kapacitet. Alternativt är uppgiften okänd. Låg risk 
för kapacitetsbrist bedöms finnas.  

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med 
vattenkvaliteten. 
+++  Allvarliga kvalitetsproblem bedöms kunna förekomma i små delar av området 
                        eller mindre kvalitetsproblem i stora delar av området.  
++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitets- 
                        problem i små delar av området 
+ Mindre allvarliga problem finns i området eller inga problem finns i området.  
                       Alternativt är uppgiften okänd.  

1.2.4 Beräkning Behov 
Enligt ovan beräknas ett prioriteringspoäng för varje område baserat på de bedömningar 
som görs för kriterierna kopplade till samhälls-, miljö- respektive hälsofaktorn. Modellen och 
beräkningarna är uppbyggda som en så kallad multikriterieanalys, vilket innebär att en 
uppsättning kriterier används och vägs samman för att bedöma och jämföra olika alternativ. 
I detta fall handlar det om att jämföra olika områden och kriterierna är kopplade till behovet 
av en förbättrad VA-lösning. 

Det sammanvägda prioriteringspoäng som beräknas för respektive område kan anta ett 
värde mellan 1-10, där ett högt värde motsvarar ett stort behov. För varje område beräknas 
också ett prioriteringspoäng för vart och ett av de tre huvudfaktorerna samhälle, miljö och 
hälsa. Poängen beräknas genom att de tre klasserna +, ++ och +++ översätts till poäng, vilka 
sedan viktas samman för de olika kriterierna. För att beräkna prioriteringspoängen antas de 
tre klassningarna motsvara följande poäng: 
+ = 1 
++ = 4 
+++ = 10  
Motivet till ovanstående poäng är att prioriteringspoängen ska anta ett värde mellan 1-10 
och att om ett kriterium som bedöms till +++ ska detta motsvara ett behov som är något 
större än vad som motsvaras av två kriterier som bedöms till ++.  
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För att de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 viktas 
poängen för de olika kriterierna. Viktningen och poängberäkningen kan beskrivas i två steg. 
Först viktas kriterierna inom respektive huvudkategori (samhälle, miljö respektive hälsa) och 
därefter viktas prioriteringspoängen samman för dessa tre kategorier till ett (totalt) 
sammanvägt poäng.  

Beräkningarna i första steget, det vill säga för de tre huvudkategorierna, görs enligt 
nedanstående formler för samtliga (n) områden: 
Samhälle (s): 1 1 2 2i s s s ss k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 
Miljö (m): 1 1 2 2i m m m mm k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 
Hälsa (h):   1 1 2 2i h h h hh k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 

Index i representerar det specifika område av de totalt n områden som studeras. 
Parametrarna s, m, h motsvarar prioriteringspoänget för de tre huvudkategorierna Samhälle, 
Miljö respektive Hälsa. I varje huvudkategori ingår två kriterier och klass d.v.s. det poäng 
som angivits representeras av parametern k (exempelvis motsvarar ks1 poänget för det 
första av två kriterier för samhällsfaktorn). Viktningen som görs representeras av β och 
summan av vikterna inom respektive huvudkategori är 1 (exempel 1 2 1s sβ β+ = ). Syftet med 
att vikterna summerar till 1 är att även de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett 
värde mellan 1-10. Ursprungsantagandet är att de två kriterier som ingår i varje 
huvudkategori är lika viktiga och därmed har vikten 0,5. Genom att ändra viktningen kan 
man studera hur resultatet skulle se ut om man till exempel inte tar hänsyn till ett kriterium 
(vikt = 0) eller viktar ett kriterium som mindre viktigt än det andra. I Figur 4 kan man se på 
vilken princip viktningen görs.

 
Figur 4: Exempel på hur viktningen av subkriterier inom respektive huvudkriterie kan fördelas.  

På motsvarande sätt som ovan beräknas det sammanvägda prioriteringspoänget (q) baserat 
på de tre huvudkategorierna enligt: 

i i s i m i hq s m hα α α= ⋅ + ⋅ + ⋅  

Viktningen för det sammanvägda poänget gör även det som ovan, d.v.s. summan av de tre 
vikterna (αs, αm, αh) är 1. Exempel på hur den slutgiltiga viktningen kan göras visas i Figur 5.  
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Figur 5: Exempel på viktningen mellan de tre huvudkategorierna samhälle, miljö och hälsa. 

1.3 Möjlighet 
Kriterier avseende möjligheten indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett område till 
allmän VA-försörjning genom överföringsledningar till befintliga allmänna VA-
anläggningar, se Figur 6. 

 
Figur 6 Kriterier vid bedömning av möjlighet till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

Vid fördjupad utredning av områden som planeras anslutas till befintligt allmänt VA-
anläggning kan byggnation av lokala vatten och/eller utredas som alternativ till 
överföringsledningar.  

Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av 
förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostnaden vilket ger en låg 
täckningsgrad. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra 
intressen som kan finnas eller uppstå samt hur administrativ omständligt VA-utbyggnaden 
är i olika områden.  

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive 
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, det vill säga i vilka aspekter är 
möjligheten för VA-anslutning god och var är möjligheterna mindre goda. 

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för 
kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som 
har att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över 

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan 
tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
Skyddsvärde
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tid. Detta beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för 
VA-utbyggnad.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans 
med den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring 
prioriteringsordning och takten för va-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget 
ska vara lätt för alla berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att 
bygga ut VA och hur behovet inom olika områden skiljer sig åt.  

Nedan presenteras de fem kriterierna mer ingående, de beräkningar som görs för att erhålla 
prioriteringspoängen redovisas och resultaten beskrivs. 

1.3.1 Möjlighet - Längd på överföringsledning till/från befintligt nät 
Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till 
respektive område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, 
varifrån dimension av VA-ledning är tillräcklig för områdets behov. Kriterier för bedömning 
av avstånd till/från befintligt nät visas nedan: 

+++ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är < 500 m 
++ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är mellan 0,5 – 1,5 km 
+ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är > 1,5 km 

1.3.2 Möjlighet - Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad 
inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd 
mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de 
är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av 
möjlighet. Använda kriterier för bedömning av bebyggelsestruktur visas nedan: 

Avstånd mellan tomter 
+++  Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 
                        husrader 
++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en  
                        husrad 
+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 
+++ Medelstorlek tomt ≤ 2 000 m²  
++ Medelstorlek tomt > 2000 – 3000 m²  
+  Medelstorlek tomt ≥ 3000 m² 

1.3.3 Möjlighet – Anläggningstekniska förutsättningar 
Jordartsförhållandena och förekomst av ytligt berg inom ett område påverkar kostnad för 
markarbeten. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, det vill säga vilka 
geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och höjdvariationer. 
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Även höjdvariationerna inom området påverkar kostnaden för VA-utbyggnad. Kriterier för 
bedömning av anläggningstekniska förutsättningar visas nedan: 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 
                        jordartsförhållanden till exempel sand, morän och/eller avloppetsvatten 
                        bedöms kunna avledas till befintlig VA med självfall. 
++  Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra  
                       geotekniska förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till                     
befintlig VA med självfall. 

+ Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 
                        jordartsförhållanden t.ex. lera, blockig morän eller berg i dagen och/eller  
                       avloppsvatten bedöms behöva pumpas till befintlig VA. 

1.3.4 Möjlighet – Skyddsvärde 
De skyddsvärden som finns i kommunen, kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till 
olika områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en 
omväg innebär normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan 
det krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana 
förarbeten kan bl.a. utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden. 
Skyddsvärden utgörs främst av riksintressen och naturskyddade områden. Använda 
kriterier för bedömning av skyddsvärde visas nedan: 
+++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller  
                       gör den administrativa processen är mer omfattande.  
++ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta 
                        en viss omväg eller som gör den administrativa processen är mer omfattande.  
+ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta 
                        en betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen är mer  
                        omfattande. 

1.3.5 Beräkning Möjlighet  
Som ovan beskrivits beräknas ett poäng för möjligheten till förändrad VA-struktur genom 
sammankoppling med befintlig VA-anläggning i varje område, baserat på de bedömningar 
som görs för kriterierna; längd på överföringsledning till befintligt nät, bebyggelsestruktur i 
området, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde. Möjligheten återspeglar i 
modellen den relativa kostnaden för anslutning. Modellen och beräkningarna är uppbyggda 
som en så kallad multikriterieanalys, vilket innebär att en uppsättning kriterier används och 
vägs samman för att bedöma och jämföra olika alternativ. I detta fall handlar det om att 
jämföra möjligheten att ansluta olika områden till befintlig VA-anläggning. 

Det sammanvägda prioriteringspoäng som beräknas för respektive område kan anta ett 
värde mellan 1-10, där ett högt värde motsvarar god möjlighet. För varje område beräknas 
också ett prioriteringspoäng för vart och ett av de fem ingående kriterierna som nämnts 
ovan. Poängen beräknas genom att de tre klasserna +, ++ och +++ översätts till poäng, vilka 
sedan viktas samman för de olika kriterierna.  
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För att beräkna prioriteringspoängen antas de tre klassningarna motsvara följande poäng: 
+ = 1 
++ = 4 
+++ = 10 
Motivet till ovanstående poäng är att prioriteringspoängen ska anta ett värde mellan 1-10 
och att om ett kriterium som bedöms till +++ ska detta motsvara ett behov som är något 
större än vad som motsvaras av två kriterier som bedöms till ++. 

För att de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 viktas 
poängen för de olika kriterierna. Viktningen och poängberäkningen kan beskrivas i två steg. 
Först viktas kriterierna inom kategorin bebyggelsestruktur då denna består av två 
bedömningar (avstånd mellan tomter och storlek på tomter) och därefter viktas 
prioriteringspoängen samman för de fyra kategorierna till ett (totalt) sammanvägt 
möjlighetspoäng. 

Beräkningarna i första steget, det vill säga för kategorin bebyggelsestruktur, görs enligt 
nedanstående formel för samtliga (n) områden: 
Bebyggelsestruktur (b): 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑏𝑏1 ⋅ 𝛽𝛽𝑏𝑏1 + 𝑘𝑘𝑏𝑏2 ⋅ 𝛽𝛽𝑏𝑏2 i = 1,…, n 

Index i representerar det specifika område av de totalt n områden som studeras. Parametern 
b motsvarar prioriteringspoänget för bebyggelsestruktur. I kategorin ingår två kriterier och 
det poäng som angivits representeras av parametern k. ks1 motsvarar poänget för avstånd 
mellan tomter och ks2 motsvarar poänget för tomtstorlek. Viktningen som görs representeras 
av β och summan av vikterna är 1 ( 1 2 1s sβ β+ = ). Syftet med att vikterna summerar till 1 är att 
även de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10. 
Ursprungsantagandet är att de två kriterier som ingår i varje huvudkategori är lika viktiga 
och därmed har vikten 0,5. Genom att ändra viktningen kan man studera hur resultatet 
skulle se ut om man t.ex. inte tar hänsyn till ett kriterium (vikt = 0) eller ansätter ett kriterium 
som mindre viktigt än det andra. I Figur 7 kan man se viktningen av subkriterier inom 
bebyggelsestrukturen. 

                                   
Figur 7: Viktning mellan de kriterier som ingår i kategorin Bebyggelsestruktur 

På motsvarande sätt som ovan beräknas det sammanvägda prioriteringspoänget (q) baserat 
på de fyra kategorierna (d - längd på överföringsledning till befintligt nät, b - 
bebyggelsestruktur i området, a - anläggningstekniska förutsättningar och x - skyddsvärde) 
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enligt:  
𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑎𝑎 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑥𝑥 i = 1,…, n 

Även i denna viktning är summan av vikterna (α) lika med 1 för att q ska anta ett värde 
mellan 1 och 10, se Figur 8.   

                                              
Figur 8: Viktning mellan de fyra huvudkategorierna Längd på överföringsledning till bef. nät, bebyggelsestruktur, 
              anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde  

1.4 VA-planområden samt analys av behov och möjlighet till förändrad VA-
försörjning 

Nedan presenteras områdena inom Tranemo kommunen som utgör VA-planområden och 
som utvärderats enligt arbetsgången ovan.  

  
Figur 9 Identifierade VA-planområden. Skrafferade områden är områden där verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten finns i dag.  

Grundinformation

Område
nr. Samlad bebyggelse 

1 Hofsnäs stugområde, 
Länghem Ja 1

2 Slagits ihop med nr 1 0
3 Nabben, Månstad Ja 1
4 Slumsvik, Månstad Ja 1
5 Torp, Dalstorp Ja 1
6 Rosenlund, Dalstorp Ja 1
7 Askåker, Ljungsarp Ja 1
8 Östra Ryda, Nittorp Ja 1
9 Slättholmen, Länghem Ja 1

10 Skattagården, Länghem Ja 1
11 Ingestorp, Länghem Ja 1
12 Bragnum, Länghem Ja 1
13 Givarp, Länghem Ja 1
14 Gäddviken, Länghem Ja 1
15 Trössedal, Ambjörnarp Ja 1
16 Dammsbacka, Ambjörnarp Ja 1
17 By, Ambjörnarp Ja 1
18 Ambjörnarp 0
19 Lida, Ambjörnarp Ja 1
20 Pjuken, Ambjörnarp Ja 1
21 Hylte, Ambjörnarp Ja 1
22 Sävshult, Sjötofta Ja 1
23 Alanäs Ja 1
24 Kindsboda Ja 1

Ingår i 
analysen
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Efterföljande sidor visar respektive VA-områden med urval 150 m mellan fastigheterna.   

 

Område 1 (2) Hofsnäs Länghem 
I området finns planerat för 115 fastigheter. 82 av fastigheterna är bebyggda var av 35 fastigheter är permanent 
boende. Tomtytorna är små. Vatten och avlopp i området var planerat för gemensam vattentäkt samt enskilt BDT 
(bad-, disk- och tvättvatten) och torrklosett/ eltoalett. En hög grundvattennivå inom vissa delar av området var en 
orsak till bedömningen som gjordes av konsultföretagen VBB och VIAK 1991-11-13. Området har idag en 
gemensam dricksvattentäkt placerad på betryggande avstånd från föroreningskällor. Viss information om 
kvantitet och kvalitet på vattnet anges i VA-utredning för Hofsnäs reviderad 2015-11-30. Uppdaterade uppgifter 
om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). Numera domineras BDT- avlopp 
och slutna tankar för WC i området. Viss kännedom om anläggningarnas status finns. (VA-utredning för Hofsnäs 
rev. 2015). Uppdaterad status saknas. Vissa delar av området har hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens 
arkiv). Jordart i området: övervägande morän men även berg och finsand förekommer inom vissa delar (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Åsunden, ett värdefullt vatten med hög näringsstatus med 
bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationsystem Sverige, VISS). Avståndet mellan Åsunden och 
närmsta fastigheten är ca 420 m. Avståndet mellan Vassbäcken, som rinner till Yttre Åsunden och närmsta 
fastigheten är ca 25 m. Avståndet mellan gemensam vattentäkt och närmsta fastigheten är ca 420 m. Enligt 
Bevarande- och utvecklingsplan/LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) Torpa/Hofsnäsområdet 
antagen 015-10-26 bedöms området vara omvandlingsområde mot permanentboende.  
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Område 2 (2) Hofsnäs Länghem 
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Område 3 Nabben Månstad 
I området finns 23 fastigheter var av 5 har permanent boende. Tomtytorna är små. Området är beläget på en udde 
vid Sämsjön och är ett så kallat LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Området har enskilt 
gemensamt dricksvatten. I området finns 1 borrade dricksvattenbrunnar enligt brunnsarkivet hos Sveriges 
geologiska undersökning (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Det finns ytterligare 8 grävda brunnar i 
området. Viss information om kvantitet och kvalitet på vattnet lämnas i VA-utredning för Slumsvik från 2008. 
Uppdaterade uppgifter om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). I området 
finns 3 större gemensamhetsanläggningar, ett enskilt avlopp samt tomter utan avlopp. Viss kännedom om 
anläggningarnas status finns. (VA-utredning för Slumsvik). Uppdaterad status saknas. Området har hög 
skyddsnivå (MBn:s arkiv). Enligt VA-utredningen bedöms anslutning till kommunalt avlopp inte aktuellt på 
grund av lågt antal permanent boende och rådande VA-status med förbättringsförslag. Jordart i området: morän 
(SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Sämsjön med artrikedom och hög näringsstatus med 
bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Badplats vid området.  
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Område 4 Slumsvik Månstad 
I området finns 14 fastigheter var av 8 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området är beläget ca 500 m 
nedström Sämsjön. Området har enskilt dricksvatten. I området finns 2 borrade dricksvattenbrunnar (SGU:s 
brunnsarkiv). Uppgifter saknas om ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på 
vattnet. I området finns kännedom om enstaka infiltrationsanläggningar. Status på anläggningarna och om 
ytterligare avlopp saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (Sveriges geologiska 
undersökning). Skyddsobjekt: Badplats ca 500 m uppströms området. Sämsjön med artrikedom och hög 
näringsstatus med bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Avloppen i 
området bedöms dock har mindre påverkan på sjön med avseende på avståndet till sjön.  
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Område 5 Torp Dalstorp  
I området finns 11 fastigheter var av 8 har permanent boende. Området är beläget 1 km uppströms Dalstorpasjön. 
Sjön ingår i vattenskyddsområdet för Dalstorps tätort. Tomtytorna är större. Området har enskilt dricksvatten.  
2–3 djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om ytterligare vattentäkter samt 
information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Det finns enskilda infiltrationsanläggningar i området från 
1970–1980-talet och någon nyare (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). 
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Område 6 Rosenlund Dalstorp 
I området finns 14 fastigheter var av 13 har permanent boende. Området är beläget ca 300 m öster om 
Dalstorpasjön. Sjön ingår i vattenskyddsområdet för Dalstorps tätort. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Ett flertal djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om 
ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Övervägande 
infiltrationsanläggningar är äldre än 25 år (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). 
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Område 7 Askåker Ljungsarp 
I området finns 11 fastigheter var av 5 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Mindre 
antal infiltrationsanläggningar från 1970-90-tal finns. Övervägande är äldre och standarden är okänd (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: sandig morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska 
undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 8 Östra Ryda Nittorp 
I området finns 10 fastigheter. Alla har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. 
Infiltrationsanläggningar är delvis 1980-2018 delvis okända. Området har delvis hög skyddsnivå. (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: sandig morän och urberg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 9 Slättholmen Länghem 

 

I området finns 13 fastigheter var av 3 har permanent boende. Tomtytorna är mindre. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns kännedom om enstaka infiltrationsanläggningar. I övrigt saknas information om avloppen status. Området 
har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och isälvssediment (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Kommunal badplats inom området.   
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Område 10 Skattagården Länghem 
I området finns 12 fastigheter. Alla har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. De flesta 
avloppen är inventerade. Enstaka avlopp är åtgärdade. Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-
försörjning varierar beroende på vilken sida om väg 1676 tomten är placerad. (Bygg- och miljönämndens arkiv). 
Jordart i området: Morän (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 11 Ingestorp Länghem 
I området finns 12 fastigheter var av 10 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. De flesta 
avloppen är inventerade. Enstaka avlopp är åtgärdade. (Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska 
förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar beroende på vilken sida om väg 1674 tomten är placerad. 
Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 12 Bragnum Länghem 
I området finns 10 fastigheter var av 4 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. 
Infiltrationsanläggningar är delvis nya och äldre delvis okända (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i 
området: morän (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Ett förorenat område med riskklass 4 finns i närheten 
(Länsstyrelsen Västra Götaland). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 13 Givarp Länghem 
I området finns 10 fastigheter var av 3 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns enskilt avlopp med okänd status (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 14 Gäddviken Länghem 
I området finns 32 fastigheter var av 3 är permanent boende. Området är ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge). Större och mindre tomter finns i området.  Området har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas 
om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  Uppgifter om avloppens status är 
övervägande okänt i området Det finns enstaka slutna tankar. Området har hög skyddsnivå (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar p.g.a. berg och 
topografin. Jordart i området: Morän, isälvssediment och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Skyddsobjekt: Simmesjön är utpekad som påverkad av enskilda avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, 
VISS).  
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Område 15 Tössedalen Ambjörnarp 
I området finns 47 fastigheter var av 10 är permanent boende. Tomterna i området är små. Området är ett LIS-
område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  Området har enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade 
brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Information om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas.  I 
området finns övervägande nya infiltrationer eller avlopp som uppnår hög skyddsnivå samt enstaka avlopp med 
okänd status. Området har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän 
och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Det finns en kommunal badplats inom 
området. 
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Område 16 Dammsbacka Ambjörnarp 
I området finns 14 fastigheter var av 1 är permanent boende. Tomterna i området är små. Området är ett LIS-
område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  Området har enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade 
brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet 
eller kvalitet på vattnet.  I området finns övervägande infiltrationer från 1997. Området har hög skyddsnivå 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar. 
Jordart i området: Isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Det finns en 
kommunal badplats i sjön men inte inom området. 
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Område 17 By Ambjörnarp 
I området finns 11 fastigheter var av 7 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns ett flertal äldre infiltrationsanläggningar, någon sluten tank och även avlopp av okänd status (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget 
skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 18 Ambjörnarp 

Utgår! Det ingår i VA-område för Ambjörnarp 
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Område 19 Lida Ambjörnarp 
I området finns 14 fastigheter var av 8 är permanent boende. Tomtytorna varierar mindre och större. Området har 
enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om 
ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Uppgifter om avloppens status är 
övervägande okänt i området Det finns enstaka infiltrationsanläggningar. Området har delvis hög skyddsnivå 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar.  
Jordart i området: morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i 
närheten. 
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Område 20 Pjuken Ambjörnarp 
I området finns 11 fastigheter var av 4 är permanent boende. Tomtytorna är mindre. Området har delvis hög 
skyddsnivå. Området har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet 
eller kvalitet på vattnet. I området finns någon gemensam infiltrationsanläggningar och även avlopp av okänd 
status. Området har delvis hög skyddsnivå. (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän och 
isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 21 Hylte Ambjörnarp 
I området finns 10 fastigheter var av 8 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  Flertalet 
avloppen i området är infiltrationsanläggningar av varierande ålder. Det finns enstaka avlopp av okänd status 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 22 Sävshult Sjötofta 
I området finns 11 fastigheter var av 6 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Det finns en större enskild gemensam vattentäkt i området. Uppgifter om kvantitet eller kvalitet på 
vattnet är okänt samt ytterligare vattentäkter. I området finns flera gemensamma infiltrationsanläggningar (Bygg- 
och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska 
undersökning). Skyddsobjekt: Kommunal badplats inom 500 m och gemensam vattentäkt. 
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Område 23 Alanäs 
I området finns 14 fastigheter var av 2 är permanent boende. Större och mindre tomter finns i området.  Området 
har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  
Övervägande infiltrationsanläggningar är från 1990-2000- talen och enstaka finns med okänd status. Området har 
delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 24 Kindsboda 
I området finns 12 fastigheter var av 11 är permanent boende. Större och mindre tomter finns i området.  Området 
har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  
Det finns infiltrationsanläggningar från olika årtal och även avlopp med okänd status inom området. Området 
har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän och isälvssediment (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Identifierat förorenat område i området, nerlagd bensinstation 
(Saneringsbolaget SPIMFAB) ingen riskklassning, (branschklass 3 enl. naturvårdsverkets rapporter 4918) 
(Länsstyrelsen Västra Götaland). Skyddsobjekt: Lillån uppströms Simmesjön är övergödd. Övergödningen 
bedöms inte bero på enskilda avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS) 

 

 

 

 



 
 

 

     Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

Konsekvensbedömning av VA-
handlingsplanens genomförande 
 

  



 

2 

1 Konsekvensbedömning av VA-strategiplanens 
genomförande 

Konsekvensbedömningen utgår från en förenklad metodik där två alternativa scenarier 
ställs mot varandra och förväntade effekter med avseende på sociala, ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser. Det ena scenariot, ”Nollalternativet”, kan sägas motsvara ett 
scenario där kommunen arbetar vidare som idag utan en tydlig gemensam plan för 
vatten och avlopp i hela kommunen.   

En viktig kommentar för att beskriva komplexiteten i denna typ av analys är att 
”nollalternativet” inte är liktydigt med ”inte göra nånting”. Det finns tvingande åtgärder 
utifrån lagkrav och samhällsutvecklingen som i sig skapar behov av planering och olika 
åtgärder. Konsekvensbedömningen är därför översiktlig. 

Utgångspunkt för Va-strategiplanen är att den bidrar till att uppfylla följande miljömål 
inklusive tillhörande regionala tilläggsmål för Västra Götaland samt de globala 
hållbarhetsmålen: 

Miljömålen 

• Ingen övergödning: minska utsläpp av kväve och ammoniak och minskad 
transport av näringsämning i vattendrag 

• Levande sjöar och vattendrag: skydda ytvattentäkter och säkrade 
dricksvattenresurser 

• Grundvatten av god kvalitet 

Globala Hållbarhetsmålen 

• 3) God hälsa och välbefinnande: minskade sjukdomsfall på grund av 
kontaminering av vatten 

• 6) Rent vatten och sanitet för alla: God VA-planering medför att 
kommuninnevånare och besökare får tillgång till dricksvatten och avlopp av 
tillräcklig kvalitet och kvantitet. 

• 11) Hållbara städer och samhällen: VA-lösningar som är hållbara minskar 
tätorternas negativa miljöpåverkan. 

• 12) Hållbar konsumtion och produktion: Hållbar konsumtion omfattar förutom 
miljöfördelar även sociala och ekonomiska fördelar. Genom hållbara och 
resurseffektiva VA-lösningar kan människors hälsa och miljö förbättras samt 
mindre kemikalieförbrukning och effektivare energianvändning. 

De åtgärder som kommer att genomföras för att upp nå VA-strategiplanen ger sociala, 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. De som är berörda av dessa konsekvenser 
är invånare, företagare, besökare med flera i Tranemo kommun, Tranemo kommuns 
organisation och grannkommuner, Sjuhäradsbygden, regionen. De flesta konsekvenser 
som uppkommer är positiva men det finns även konsekvenser som kan verka negativt 
lokalt eller på det individuella planet. Dessa konsekvenser illustreras enligt tabellen 
nedan. 
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Positiva konsekvenser (+) 

Möjligt positiva/negativa konsekvenser (+/-) 

 Förmodade negativa konsekvenser (-) 

 

Nedan sammanställs de konsekvenser som VA-strategiplanen bidrar till:  

  Sociala konsekvenser 
Ekonomiska 
konsekvenser 

Miljömässiga 
konsekvenser 

Invånare, före-
tagare, besökare i 
Tranemo    

 

Genom tydlig och 
välgrundad inriktning på 
vilka områden som 
omfattas av allmänt VA 
och enskilt VA får 
befintliga och framtida 
invånare och 
verksamhetsutövare bra 
förtroende för 
kommunen. 

Kommunens arbete med 
utbyggnad av VA- 
försörjning, drift och 
underhåll kräver ökade 
ekonomiska resurser 
vilket innebär höjda 
anslutnings- och 
brukningsavgifter för 
allmänt VA. 
  

Bra och långsiktiga drift- 
och underhållsplaner för 
kommunala Va-
anläggningar ger säkert 
dricksvatten, renare 
utsläpp till vattendrag och 
bra badvatten för 
kommuninnevånare och 
besökare i kommunen.  

  

Bra planering för drift, 
underhåll och 
nyinvesteringar av 
kommunens vattenverk 
och ledningsnät ger 
kommuninnevånare och 
företag minskad risk för 
drabbas av vattenburen 
smitta.   

Utbyggnad av allmän VA-
försörjning kan påverka 
den enskilde 
innevånaren/företagaren 
ekonomiskt olika 
beroende på hur den 
nuvarande statusen är på 
VA-försörjningen och 
behov av en förändring 
av den. 

Genom att Tranemo 
kommun arbetar med 
åtgärder för att minska 
utsläpp av farliga ämnen 
och näringsämnen till 
vattendrag får invånare 
och företagare i 
kommunen en bättre 
miljö.   

 

Genom att planera och 
anpassa dagvatten-
hantering för ett 
förändrat klimat minskas 
risken för översvämning 
av fastigheter i 
kommunen. 

En hållbar planering av 
VA-försörjningen ger på 
långsikt en förutsägbar 
utveckling av VA-taxan. 
 
 
 

Långsiktigt arbete med att 
minska näringsämnen och 
utsläpp av farliga ämnen 
förbättrar 
levnadsvillkoren för fisk 
och andra vattenlevande 
organismer.  

  

Kommunen är tydlig med 
var allmänt VA finns och 
kommer att finnas, vilket 
ger boende och 
verksamhetsutövare 
förutsättningar till egen 
planering.     

Va-planens tydlighet 
bidrar till effektivare 
handläggning och ökad 
tillsyn. 
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 Sociala konsekvenser 
 Ekonomiska 
konsekvenser 

 Miljömässiga 
konsekvenser 

Tranemo kommuns 
organisationen       

  

Förvaltningsövergripande 
VA-planering skapar 
förståelse för varandras 
arbetsuppgifter vilket 
skapar bra arbetsklimat. 
 

Gemensam VA-planering 
leder till samordnings- 
vinster för kommunens 
olika sektorer, enheter 
och områden. 
 

VA-planen har en 
tydlighet och långsiktighet 
som skapar förutsätt- 
ningar till att uppnå 
miljökvalitetsnormen.  
 

 

Övergripande planering 
blir enklare och 
effektivare om VA-
frågorna hanteras i ett 
tidigt skeende.  
 
 
 
 
 
  

Genom att planera 
långsiktigt finns 
förutsättningar att få en 
budget i balans. 
 
 
 
 
 
 
  

Genom att ha en god 
planering för drift, under- 
håll och nyinvesteringar 
av kommunens 
vattenverk, reningsverk 
och ledningsnät finns 
förutsättningar att 
kommunen minskar 
utsläpp av näringsämnen 
och giftiga kemikalier till 
miljön.  

  

Va-planens åtgärdslista 
innebär ökade krav på 
samarbete inom 
kommunens 
organisation.  
 
 
  

Utbyggnad av allmän VA-
försörjning i områden 
som idag har enskilt VA 
medför högre VA-taxa. 
 
 
 
  

Tidsaspekten som krävs 
för att genomföra 
åtgärder befaras inte vara 
tillräcklig för att uppnå 
eller bibehålla 
miljökvalitetsnormen i 
vattendragen.   
  

  

Åtgärdslistans 
genomförande tid ställer 
krav på personal med 
hög kompetens inom 
olika områden.  

Utbyggnad och 
ombyggnad av allmän 
VA-försörjning kan 
behöva finansierasmed 
hjälp av skattekollektivet.    

 

Va-planen är tydlig och 
visar på vilka åtgärder 
som det behöver arbetas 
med. 
 

Tidsperspektiv som anges 
i åtgärdslistan sätter 
press på god hållbar 
planering och ökade 
ekonomiska resurser.  

 
 
 
 
 
 
  

En långsiktig Va-
planering för ledningsnät 
samt vatten- och 
avloppsverk skapar 
förutsättningar till en 
balanserad budget för 
VA-verksamheten. 
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 Sociala konsekvenser 
 Ekonomiska 
konsekvenser 

Miljömässiga 
konsekvenser 

Grannkommuner 
med flera      

 

Bra VA-planering stödjer 
fortsatt bra samarbete 
med grannkommuner 
och ger goda 
förutsättningar till 
samarbete med fler 
kommuner i regionen för 
framtida gemensamma 
VA-lösningar. 
 
 
  

Gemensam VA-planering 
med grannkommuner 
och andra aktörer ger 
förutsättningar för 
samordningsvinster.  
 
 
 
 
 
 
  

Genom att Tranemo 
kommun arbetar med 
långsiktigt strategiskt 
hållbara åtgärder för att 
minska utsläpp av farliga 
ämnen och näringsämnen 
till vattendrag bidrar 
kommun till att 
miljökvalitetsnormen för 
vattendrag som är 
gemensamma med 
grannkommuner uppnås.  

      

VA-strategiplanen ger 
förutsättningar att 
samarbeta långsiktigt med 
kommuner i regionen för 
att minska effekter av 
framtida klimatpåverkan 
och översvämningar. 
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§ 241 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 höjs med 3.271 tkr och 

budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 
2022-04-30. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.414 tkr. 
Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2022-04-30 
ska höjning ske med 3.271 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 
höjas med 3.271 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande 
mån med 3.271 tkr.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 
budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 
AU §138, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelse 2022-07-18 
Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 höjs med 3.271 tkr och 
budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 
2022-04-30. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.414 tkr. 
Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2022-04-30 
ska höjning ske med 3.271 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 
höjas med 3.271 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande 
mån med 3.271 tkr.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 
budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-18 
Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse om justering kapitalkostnader 2022 (2) 

Förslag till beslut 
• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 höjs med 

3.271 tkr och budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till 
investeringsutfallet per 2022-04-30. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i 
verksamheterna med totalt 56.414 tkr. Enligt beräkning av kapitalkostnader med 
utgångspunkt i investeringsutfallet per 2022-04-30 ska höjning ske med 3.271 tkr. 
Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså höjas med 3.271 tkr. 
De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande mån med 
3.271 tkr.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat 
då budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-18 

Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 



 
 
 
Föredragning och debatt 
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Beslutsgång 
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Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
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Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Eva Borg 

Ekonomichef    Redovisningsekonom 



KAPITALKOSTNADER 2022
Beräknat på befintliga objekt 2022-04-30

Vhet Benämning Akt

Kapitalkostnader 
2022 befintliga 
objekt 220430

Budgeterade 
kapitalkostnader 

2022 Differens
Budget-

justering
1001 Lärandekansli 2021 40 675 41 000 -325 -325 
1104 Familjecentralen 2021 15 334 15 000 334 334
1200 Tranemo 7-9 gemensamt 2021 2 545 616 2 544 000 1 616 1 616
1204 Särskolan 2021 258 712 259 000 -288 -288 
1205 Tranemo F-6 gemensamt 2021 2 645 791 2 644 000 1 791 1 791
1210 Limmared F-6 gemensamt 2021 912 977 913 000 -23 -23 
1220 Länghem F-6 gemensamt 2021 504 320 504 000 320 320
1230 Dalstorp F-6 gemensamt 2021 2 407 245 2 408 000 -755 -755 
1240 Grimsås F-6 gemensamt 2021 133 475 134 000 -525 -525 
1335 Gymnasiet drift o underhåll 2510 1 751 061 1 746 000 5 061 5 061
1335 Gymnasiet drift o underhåll 2511 894 741 895 000 -259 -259 
1335 Gymnasiet drift o underhåll 2512 9 936 10 000 -64 -64 
1335 Gymnasiet drift o underhåll 2513 58 189 58 000 189 189
1335 Gymnasiet drift o underhåll 2514 80 645 81 000 -355 -355 
1700 Solhagen Tranemo 2021 927 669 928 000 -331 -331 
1710 Skattkammaren Tranemo 2021 509 116 509 000 116 116
1725 Regnbågen Uddebo 2021 54 693 55 000 -307 -307 
1730 Äventyret Tranemo 2021 760 753 761 000 -247 -247 
1750 Parkhagen Limmared 2021 872 467 873 000 -533 -533 
1785 Bikupan Länghem 2021 1 228 673 1 229 000 -327 -327 
1790 Länghem fritids 2021 5 776 6 000 -224 -224 
1815 Björkhagen Dalstorp 2021 16 548 32 000 -15 452 -15 452 
1850 Ljungbacken Ljungsarp 2021 15 416 15 000 416 416
1855 Rönnhagen Grimsås 2021 231 215 231 000 215 215
1865 Åsalyckan Nittorp 2021 19 151 14 000 5 151 5 151
1890 Sörgården Sjötofta 2021 320 818 321 000 -182 -182 
1895 Björnen Ambjörnarp 2021 45 863 42 000 3 863 3 863

LÄRANDESEKTIONEN 17 266 876 17 268 000 -1 124 -1 124 
2000 Gemensam fastighetsverks 6000 66 386 66 000 386 386
2001 Västergården Tmo 6000 600 436 105 200 495 236 495 236
2003 Samhallsfastigheten 6000 174 021 173 700 321 321
2005 Rosa huset 6000 36 915 37 100 -185 -185 
2006 Ljungsnäs 3 6000 25 044 25 000 44 44
2008 Ljungsnäs Sjöslätt 6000 25 910 26 200 -290 -290 
2011 Tranehallen 6000 534 603 533 400 1 203 1 203
2012 Banvaktsstugan L-red 6000 1 529 2 000 -471 -471 
2016 Glashuset Limmared 6000 760 880 760 700 180 180
2017 Lövängen 6000 106 206 106 500 -294 -294 
2021 Brandstation L-m 6000 14 817 15 000 -183 -183 
2050 Distr sköterskemottag D-p 6000 32 246 32 700 -454 -454 
2055 Centralen 6000 1 609 845 1 358 000 251 845 251 845
2056 Missionskyrkan Limmared 6000 24 905 25 000 -95 -95 
2099 Fastighetskontor Västergården 6000 4 092 0 4 092 4 092
2100 Forum Tmo 6000 1 228 017 1 227 000 1 017 1 017
2101 Kommunförrådet Tranemo 6000 184 397 184 000 397 397
2200 Sim- och idrottshallen Tmo 6000 1 283 243 1 202 000 81 243 81 243
2210 Konstgräsplan Tranemo 0000 184 155 184 000 155 155
2211 Konstgräsplan Dalstorp 0000 277 484 277 000 484 484
2280 Simbassäng G-s 6000 1 073 1 000 73 73
2290 Ishall Nittorp 6000 617 359 608 000 9 359 9 359
2300 Tranängskolan 6000 289 357 284 000 5 357 5 357
2305 Gymnasieskola 6000 106 614 97 000 9 614 9 614
2306 Medborgarhuset 6000 36 396 33 000 3 396 3 396
2307 Bio medborgarhuset 6000 30 317 30 000 317 317
2310 Limmaredskolan 6000 101 712 86 000 15 712 15 712
2311 Limmareds idrottshall 6000 63 361 63 000 361 361
2320 Länghemskolan 6000 149 574 129 000 20 574 20 574
2322 Länghems idrottshall 6000 139 249 139 000 249 249
2340 Ambjörnarpskolan 6000 17 574 18 000 -426 -426 
2350 Dalstorpskolan 6000 6 052 6 000 52 52
2351 Dalstorps idrottshall 6000 165 017 165 000 17 17
2370 Idrottshall Ljungsarp 6000 17 071 17 000 71 71
2380 Grimsåsskolan 6000 1 718 287 12 000 1 706 287 1 706 287
2381 Grimsås idrottshall 6000 22 206 16 000 6 206 6 206
2390 Sjötoftaskolan (förskola) 6000 40 247 40 000 247 247
2400 Solhagen Tmo 6000 24 622 25 000 -378 -378 
2401 Skattkammaren 6000 673 1 000 -328 -328 
2402 Prästgården förskola 6000 18 461 18 000 461 461
2410 Parkhagen L-red 6000 79 907 79 000 907 907
2420 Bikupan L-m 6000 36 428 36 000 428 428
2450 Björkhagen D-p 6000 -100 100 100
2480 Rönnhagen G-s 6000 22 063 22 000 63 63
2490 Sörgården Sja 6000 23 100 23 000 100 100
2500 Gudarpsgården 6000 90 194 51 000 39 194 39 194
2501 Parkgatans gruppbostad 6000 26 990 23 000 3 990 3 990
2502 Havrestigens gruppbostad 6000 43 791 33 000 10 791 10 791
2503 Timotejstigens gruppbost 6000 36 140 29 000 7 140 7 140
2504 Resurscentrum/vårdcentral 6000 1 795 982 1 171 000 624 982 624 982
2510 Glimringe 6000 48 113 48 000 113 113
2511 Storgatan 57 6000 27 303 27 000 303 303
2520 Solbacken 6000 708 596 709 000 -404 -404 
2550 Hjälmå 6000 83 259 79 000 4 259 4 259
2580 Ängslyckan Grimsås 6000 152 790 153 000 -210 -210 
2612 Militärförråd Hyltegärde 6000 550 600 -50 -50 
2670 Industrilokal Ljp 6000 57 375 57 000 375 375
2800 Kostenhet gemensamt 0000 198 898 197 000 1 898 1 898
2801 Solhagen kök 0000 10 801 10 891 -90 -90 
2825 Dalstorpskolan kök 0000 14 508 14 214 294 294
3002 Samhällssektionen övergripande 0000 23 468 24 000 -532 -532 
3010 Poolbilar 0000 576 -576 -576 
3011 Resor och Transporter 0000 144 248 144 000 248 248
3013 Laddinfrastruktur 0000 91 953 92 000 -47 -47 
3100 Skogar 0000 582 489 583 000 -511 -511 
3300 Reparation o underhåll vägar 0000 2 871 116 2 890 000 -18 884 -18 884 
3310 Belysning 0000 413 128 413 000 128 128
3360 Vinterväghållning 0000 83 044 98 000 -14 956 -14 956 
3400 Parkverksamhet 0000 156 206 156 000 206 206
3410 Badanläggn utomhus 0000 19 289 18 815 474 474
3500 Gemensam VA-verksamhet 0000 245 985 200 000 45 985 0
3510 VA-ledningar 0000 3 222 324 3 200 000 22 324 0
3520 Pumpstationer, drift 0000 1 426 565 1 500 000 -73 435 0
3530 Produktion av vatten, drift 0000 1 286 991 1 350 000 -63 009 0
3540 Rening av avloppsvatten, drift 0000 2 375 794 2 550 000 -174 206 0
3600 Renhållning 0000 963 935 1 050 000 -86 065 0
3700 Fjärrvärme 0000 3 871 469 3 750 000 121 469 0
3750 Bredband 0000 19 612 265 000 -245 388 0
5101 Exploateringsfastigheter 0000 447 991 448 000 -9 -9 
5203 Bibliotek Tranemo och bokbuss 0000 38 784 39 000 -216 -216 
5203 Bibliotek Tranemo och bokbuss 7301 238 571 239 000 -429 -429 
5311 Kulturskolan läromedel 0000 2 495 3 000 -505 -505 
5429 Fritidskontor 0000 7 050 7 000 50 50
5431 Fritidsgårdar 0000 34 248 34 000 248 248
6001 Miljö och bygg gemensamt 0000 61 999 62 509 -510 -510 

SAMHÄLLSSEKTIONEN 32 825 896 30 008 005 2 817 891 3 270 217
4001 Omsorgssektionen 0000 158 397 158 037 360 360
4016 Områdeschefer, Vård och omsorg 0000 22 180 22 552 -372 -372 
4026 Områdeschefer, Funktionsnedsättning 0000 46 582 46 190 392 392
4110 Hjälpmedelsutrustning 0000 118 909 118 769 140 140
4111 Rehab verksamhet 0000 1 089 1 109 -20 -20 
4160 Rehab administration 0000 44 333 44 000 333 333
4301 Hemtjänst Tranemo 0000 11 073 11 345 -272 -272 
4310 Hemtjänst Limmared/Länghem 0000 4 622 4 714 -92 -92 
4355 Socialt stödteam 0000 25 872 26 325 -453 -453 
4370 Sjuksköterskor 0000 27 362 27 000 362 362
4390 Digitala larm 0000 97 001 96 711 290 290
4400 Gudarpsgården gemensamt 0000 3 830 310 3 830 434 -124 -124 
4410 Glimringe gemensamt 0000 1 997 366 1 997 408 -42 -42 
4430 Hjälmå gemensamt 0000 763 241 763 491 -250 -250 
4600 Gläntan Sandv 3 A gruppbostad 0000 981 998 -17 -17 
4620 Gruppboende Liljan 0000 193 634 193 423 211 211
4650 Slättebo Sandv 3 B gruppbostad 0000 4 138 4 213 -75 -75 
4700 Timotejstigen 0000 153 291 153 000 291 291
4710 Grässtigen 0000 20 021 20 477 -456 -456 
4720 Storgatan 0000 7 049 7 243 -194 -194 
4730 Parkgatan 0000 107 736 107 738 -2 -2 
4740 Havrestigen 0000 23 747 23 613 134 134
4800 Daglig verksamhet 0000 357 465 357 127 338 338
4820 Korttidsboende 0000 128 940 126 583 2 357 2 357
4830 Gnistan 0000 6 334 6 000 334 334
4831 Solsidan 0000 45 982 45 502 480 480
4834 Lövängen (lokalkostnader) 0000 406 924 841 450 -434 526 -434 526 
4850 Stödboende ensamkommande 0000 6 047 -428 000 434 047 434 047
8001 Myndighetsfunktion 0000 9 087 9 357 -270 -270 

OMSORGSSEKTIONEN 8 619 712 8 616 809 2 903 2 903
7000 Kommunfullmäktige 0000 8 875 9 000 -125 -125 
7200 Medborgarservice- och processtöd 0000 19 974 20 000 -26 -26 
7250 Integration 0000 6 571 7 000 -430 -430 
7350 Informationsverksamhet 0000 108 264 108 000 264 264
7400 Ekonomifunktionen 0000 63 311 63 400 -89 -89 
7450 Forum gemensamt 0000 115 729 116 000 -271 -271 
7600 Personalfunktionen 0000 198 127 198 000 127 127

SERVICESEKTIONEN 520 852 521 400 -548 -548 
TOTALT 59 233 336 56 414 214 2 819 122 3 271 448

Avgår affärsverksamheter -13 412 674 -13 865 000 452 326 0

TOTALT BELOPP EXKL AFFÄRSVERKSAMHETER 45 820 662 42 549 214 3 271 448 3 271 448
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§ 244 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 
fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 

tidigare gällande arbetsordning.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
2022-02-07 §17, beslutade kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo 
kommun 2023–2026”. 
I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 
ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  
Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 
till fullmäktiges presidie om att byta namn på titeln ställföreträdande beredningsledare till 
vice beredningsledare. Beredningens intention är att ansvaret ska höjas för ställföreträdande 
beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 
En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 
namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 
beredningsuppdrag. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §141, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 141 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 
fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 
tidigare gällande arbetsordning.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
2022-02-07 §17, beslutade kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo 
kommun 2023–2026”. 
I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 
ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  
Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 
till fullmäktiges presidie om att byta namn på titeln ställföreträdande beredningsledare till 
vice beredningsledare. Beredningens intention är att ansvaret ska höjas för ställföreträdande 
beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 

En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 
namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 
beredningsuppdrag. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-09-22 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-06-29 
Dnr: KS/2022:83 
 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av arbetsordningen för 
Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Förslag till beslut 
• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och 

upphäver tidigare gällande arbetsordning.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
2022-02-07 §17, beslutade kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 med bilagan ”Politikerarvoden i 
Tranemo kommun 2023–2026”. 
I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 
ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  
Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en 
rekommendation till fullmäktiges presidie om att byta namn på titeln 
ställföreträdande beredningsledare till vice beredningsledare. Beredningens 
intention är att ansvaret ska höjas för ställföreträdande beredningsledare och 
därmed är det mer passande med ett namnbyte. 

En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns 
fullmäktigeberedning med namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges 
presidies yttrande vid överlämning av beredningsuppdrag. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  
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Inledning  

Enligt 3 kap § 2 i Kommunlagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. 
Utöver vad som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i kommunallagen, gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Fullmäktiges valberedning utgör formellt också fullmäktigeberedning men innefattas 
inte i denna arbetsordning. 

  



 
 
 
Arbetsordning för fullmäktigeberedningar 

Sammansättning och mandattid m.m.  
1 § 
Det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för 
kommande, eller för återstående tid av mandatperioden en fast fullmäktigeberedning för 
demokratifrågor. 
Val av fullmäktigeberedning förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer 
styrelse och övriga nämnder. 

2 § 
Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar vid behov och för ett visst 
ärende. Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle mandattiden för sådan beredning. 
 
3 § 
Till fullmäktigeberedningarna, både fast och tillfälliga utses ledamöter med en 
representant från varje parti som finns representerat i fullmäktige. Av dessa ledamöter 
utser fullmäktige en beredningsledare som representerar majoriteten och en 
ställföreträdande vice beredningsledare som representerar oppositionen.  
Avstår något parti sin plats i beredning kan partiet överlåta platsen till annat parti.  
 
Fullmäktigeberedningarna har tillgång till en sekreterare och en sakkunnig tjänsteperson, 
samt övriga resurser för att fullgöra sina uppgifter. 
 

Beredningsuppdrag 
4 § 
Kommunfullmäktiges presidium initierar efter samråd med Polsam (Politisk 
Samverkansgrupp) beredningsuppdrag. Därefter föreslår fullmäktiges presidium 
beredningsuppdraget som sedan kommunfullmäktige fastställer. 
Beredningsuppdragen ska vara av strategisk karaktär och vara av den typ att 
beredningen kan använda sig av medborgardialoger under arbetets gång. 
 

Arbetsformer 
5 § 
Fullmäktigeberedningarna bestämmer inom ramen för fullmäktiges beslut sina egna 
arbetsformer. 
 
6 § 
Fullmäktigeberedningarnas arbete ska fokuseras på dialogande med medborgarna. 



 
 
 
7 § 
Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. De utgör således endast 
beredningsorgan till kommunfullmäktige.  
Fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppdragsområde. 

8 § 
Fullmäktigeberedningarna får inhämta de upplysningar, uppgifter och yttranden som 
beredningen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Fullmäktigeberedningarna 
skall, i den omfattning fullmäktige bestämmer, kontinuerligt rapportera beredningens 
arbete. Fullmäktigeberedningarna skall ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 
att fullgöra sina uppgifter. 

 
Befattningsbeskrivningar 
9 § 

Uppdraget som beredningsledare är ett ledarskap i en förändringsprocess som kräver 
mer än att sitta ordförande, fördela ordet och ha utslagsröst i traditionell nämnd.  
Beredningsledaren har till uppgift att utforma beredningens arbetsplanering för 
beredningsuppdraget. Arbetsplaneringen ska innehålla planering och upplägg för 
beredningsuppdraget, metoder och arbetssätt. Beredningsledarens roll handlar om att 
företräda, hålla samman och stödja gruppen i dess arbete med det aktuella uppdragets 
olika delar såsom faktainsamling, omvärldsbevakning, faktabearbetning och 
medborgardialog.  
Beredningsledaren ska ha kontinuerlig kontakt med fullmäktiges presidium om 
beredningens arbete.  
Beredningsledaren ansvarar för att beredningens skrivelser stämmer med de 
övergripande, långsiktiga och strategiska målen. 
Beredningsledare ansvarar för att upprätta en dagordning och kalla ledamöterna senast 
en vecka innan sammanträdet, om inte annat anges.  
Beredningsledaren ansvarar även för att uppdraget överlämnas inom utsatt tid. 

Beredningsledaren ska ha kontinuerlig kontakt och planering med ställföreträdande vice 
beredningsledare.  

10 § 
Ställföreträdande Vice beredningsledare ska stödja beredningsledare i arbetet med att 
planera och leda beredningens arbete framåt (detta för att kunna tjänstgöra vid 
beredningsledarens frånvaro).  
Vid beredningsledarens frånvaro tjänstgör ställföreträdande vice beredningsledare som 
beredningsledare. Vid tjänstgöring som beredningsledare innefattas samtliga av 
beredningsledarens uppgifter.  

Kontinuerlig dialog ska ske med beredningsledaren.  



 
 
 
11 § 
Ledamöternas uppgift är att sätta sig in i uppdraget och aktivt och engagerat arbeta med 
beredningsuppdraget. 
Ledamöterna ska aktivt delta vid medborgardialogerna.  

12 § 
Till varje beredningsuppdrag utses minst en sakkunnig tjänsteperson från förvaltningen.  
Sakkunnig tjänsteperson ska bidra med kunskap inom området. Sakkunnig ska även 
bistå beredningen med hjälp vid framtagandet av slutprodukten/dokumentet. 

13 § 
Sekreterarens roll är att stötta beredningen med administrativa uppgifter. Detta innebär 
att föra minnesanteckningar vid sammanträdena, skriva överlämningsprotokoll, bistå 
beredningsledaren med hjälp vid utskick av kallelse, boka sammanträdesrum och ta ut 
de handlingar beredningen efterfrågar.  
Sekreteraren ska vara ett administrativt stöd.  

 

Beredningsmöten 
14 § 
Fullmäktigeberedning sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer. 
 
15 § 
Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet att diskutera 
ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till beredningen.  
Öppna sammanträden skall förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och 
sammanträdeslokal att det underlättar för medborgare och andra att delta vid 
sammanträdet. 
 
Närvarorätt 
16 § 
Utöver invalda i beredningen, sekreterare och sakkunnig tjänsteperson får beredningen 
kalla anställda i kommunen eller andra personer/instanser som kan tillföra information 
och upplysningar i det fortsatta beredningsarbetet. 
 
Representant från fullmäktiges presidium har rätt att närvara vid beredningens möten. 

 

 
 



 
 
 
Kallelse 
17 § 
Beredningsledaren ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på 
lämpligt sätt skickas till ledamöter senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen bör 
åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt beredningsledarens 
bedömning.  

Justering av protokoll 
18 § 
Det ska alltid föras ett formellt protokoll när en fullmäktigeberedning beslutar om att 
överlämna ett förslag till fullmäktige. Protokollet skall justeras av beredningsledare och 
en ledamot. 
Protokollet ska anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Överlämning av beredningsuppdrag  
19 § 
Fullmäktigeberedningarna skall bereda ärenden till fullmäktige och lämna förslag till 
ställningstagande i fullmäktige. Fullmäktigeberedningarnas förslag till fullmäktige skall 
alltid innehålla riktlinjer och tidplan för uppföljning och utvärdering. 

En överlämning av ett beredningsuppdrag innefattar; 

1. Ett överlämningsprotokoll.  
2. Beredningens sekreterare skriver ett överlämningsdokument. 
3. Fullmäktiges presidium skriver ett yttrande som innehåller förslag till beslut 

gällande beredningens förslag. 
4. Förvaltningen skriver ett yttrande gällande ekonomi, laglighet och sakprövan. 

Kommunstyrelsens beredande utskott och Kommunstyrelsen ska ta ställning till 
förvaltningens yttrande och fullmäktige ska efter beredningens överlämningsdebatt ta 
ställning till beredningens förslag till beslut. 

 

Budget och arvoden 
20 § 
Beredningen disponerar inom ramen för sitt uppdrag de medel som ställts till förfogande 
av fullmäktige. 

Arvode till beredningsledare, ställföreträdande vice beredningsledare och ledamöter 
utgår i enlighet med kommunens antagna reglemente för arvoden. 



 
 
 
Uppföljning 

Uppföljning av arbetsordningen görs minst en gång per mandatperiod. 

 

 



 
 
 

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS/2021:86 

 
 

Bilaga till fullmäktiges presidie 
Under beredningens arbete har det inkommit flera olika synpunkter, tankar och 
frågor rörande de politiska uppdragen och organisationen. Beredningen har tagit 
till sig dessa och överlämnar nu det till presidiet för fullmäktige.  
Som rekommenderade åtgärder; 

• En revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 
- Ett förtydligande kring gruppledarens roll. 
- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 

beredningsledare. 
• En revidering av arbetsordning för fullmäktigeberedningar; 

- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 
beredningsledare och därmed ändring av befattningsbeskrivning. 

• En revidering av kommunstyrelsens reglemente; 
- Förtydliga att 1e vice ordförande är oppositionsråd. 

• En revidering av reglementet för kommunstyrelsens beredande utskott; 
- Förtydliga uppdraget av ordförande för utskott. 

• Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden i alla politiska 
sammansättningars reglementen. 

 

 

Ann-Christine Simonsson (C),  

Beredningsledare Arvodesberedningen 
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§ 245 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 
KS/2022:82 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 

arbetsordning. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 
ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 
När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 
de flera olika synpunkter, tankar och frågor rörande de politiska uppdragen och 
organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 
fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 
samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   
Dessa förslag har inarbetats i det nya förslaget på kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 
- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  
- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 
- Votering sker i första hand digitalt och i andra hand genom upprop. 
- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in medborgarförslag. 
- Förtydligande att flera ledamöter inte kan ställa en interpellation gemensamt. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in interpellation.  
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in en fråga. 
- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 
- Nytt stycke om gruppledarens roll. 
Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 

Barnkonventionen  
En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 
fullmäktige går rätt till. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 
AU §142, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 142 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 
KS/2022:82 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 
arbetsordning. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 
ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 
de flera olika synpunkter, tankar och frågor rörande de politiska uppdragen och 
organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 
fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 
samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   
Dessa förslag har inarbetats i det nya förslaget på kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 
- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  
- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 
- Votering sker i första hand digitalt och i andra hand genom upprop. 
- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in medborgarförslag. 
- Förtydligande att flera ledamöter inte kan ställa en interpellation gemensamt. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in interpellation.  
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in en fråga. 
- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 
- Nytt stycke om gruppledarens roll. 

Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 

Barnkonventionen  
En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 
fullmäktige går rätt till. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-06-29 
Dnr: KS/2022:82 
 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 
• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare 

gällande arbetsordning. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat 
fram förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera 
arvodesreglementet inkom de flera olika synpunkter, tankar och frågor rörande 
de politiska uppdragen och organisationen. Beredningen tog till sig dessa och 
överlämnande synpunkterna till fullmäktiges presidie vilket gällde 
gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden samt namnet på titeln 
ställföreträdande beredningsledare.   
Dessa förslag har inarbetats i det nya förslaget på kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 
- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  
- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 
- Votering sker i första hand digitalt och i andra hand genom upprop. 
- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in motion. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in medborgarförslag. 
- Förtydligande att flera ledamöter inte kan ställa en interpellation gemensamt. 
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in interpellation.  
- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in en fråga. 



 
 
 
- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 
- Nytt stycke om gruppledarens roll. 

Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 

Barnkonventionen  
En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen 
i fullmäktige går rätt till. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 
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Giltig t o m: 2024-10-12 
 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
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Inledning  

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning ska 
fullmäktige enligt 5 kap 71 § kommunallagen i en arbetsordning meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av 
ärendena.  
 
Enligt 5 kap 72 § ska arbetsordningen alltid innehålla föreskrifter om: 
 
1. antalet ledamöter i fullmäktige, 
2. när sammanträden ska hållas, 
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden, 
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 
7. förfarandet vid omröstningar, 
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 
9. formerna för justeringen av protokollet, samt 
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap 1 § i kommunallagen har beslutat att 
medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana 
förslag ska handläggas. 
 
 Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning sådant 
deltagande får ske. Detta med stöd i kommunallagen 5 kap 16 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Antalet ledamöter (5 kap. 5–8 §§ KL) 
 
1 § 
Fullmäktige har 37 ledamöter. 
I vallagen 14 kap. 15 § finns det bestämmelser om antalet ersättare. 
 

Ordförande och vice ordförande (5 kap. 11 § KL) 
 
2 § 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Valen skall 
förrättas på första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 
Ordföranden och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod. 
Kommunfullmäktiges presidium består av ordföranden och vice ordförandena. 
 
3 § 
Tills ordförandevalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den ledamoten med längst 
tjänstgöringstid i kommunfullmäktige (ålderspresidenten). 
 
4 § 
Om ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
Om såväl ordföranden som de båda vice ordförandena i presidiet är hindrade att fullgöra 
uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter till dess tillfällig ordförande 
utsetts. 
 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12–15 §§ KL) 
 
5 § 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och augusti.  
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
resterande del av året på dagar och tider som avgående fullmäktige bestämmer. 
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6 § 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordföringarna. 
En begäran om ett extra sammanträde skall göras hos ordföranden och skall innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 
 
7 § 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföringarna ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den 
bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
 
8 § 
Fullmäktige sammanträder normalt i Tranemosalen, Kommunkontoret, Tranemo. 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
visst sammanträde. 
 

Deltagande på distans 
9 § 
Enligt 5 kap 16 § kommunallagen, får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträde på 
distans om fullmäktige har beslutat så. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Distans kan endast godkännas av 
ordförande om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas funktionsvariation, 
väderförhållande, större samhällsstörningar eller när ärende brådskar. 
Ledamot som beviljats att delta på distans bör senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till Processtöd.  
 
När föredragningslistan innehåller valärenden eller andra ärenden som ställer krav på 
sluten omröstning måste den tekniska lösningen som används säkerställa att 
valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och 
att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. 
Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden 
då sluten omröstningen kan komma att tillämpas. 
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
10 §      
Fullmäktige kan besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde 
en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar 
fullmäktige genast när och var sammanträdet skall fortsätta. 
                              
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet. 
 
Om det fortsatta sammanträdet skall hållas vid en senare tidpunkt än inom en vecka 
utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 
 
11 § 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföringar när fullmäktige skall 
behandla ett ärende om inte annat följer av lag. 
 
12 § 
Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden tillhandahålls till ledamöter, 
ersättare och revisorer i applikationen lexmeeting.  
 
Kommunstyrelsens, fullmäktigeberedningars, och övriga nämnders förslag till beslut 
eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen skall tillställas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet. 
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
 
Interpellationer och frågor ska vara tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare 
vid det sammanträde de avses bli ställda. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 
17–21 §§ KL) 
 
13 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till förvaltningen som kallar in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. 
 
14 § 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
15 § 
Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
 
16 § 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare skall träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 
Upprop 
 
17 § 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
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Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL) 
 
18 § 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf skall redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett. 
 

Turordning för handläggning av ärendena 
 
19 § 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som 
inte finns med i kungörelsen. 
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 

Yttranderätt vid sammanträdena (KL 4 kap 19–21 §§, 5 kap. 59, 63 §§) 
 
20 § 
Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen eller i en nämnd vars 
verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 
 
Ordföranden i kommunstyrelsen eller någon annan som besvarar en interpellation 
eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 
 
21 § 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
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Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas egen förvaltning. 
 
Revisorerna har rätt att väcka och ge förslag i ärenden som rör granskningen i 
nämnder, styrelser, fullmäktige och fullmäktigeberedningar.  
 
22 § 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla beredningsledare i fullmäktigeberedning, ordföranden och vice 
ordförandena i kommunstyrelsen och nämnderna, revisorerna samt anställda hos 
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
23 § 
Kommunchefen och fullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i alla 
ärenden. 
 
Ersättare i kommunfullmäktige får delta i överläggningen av ett ärende även om de 
inte tjänstgör. Sådana ersättare får inte delta i omröstningen eller avge reservation 
och inte heller framställa yrkanden eller begära votering. 
 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
 
24 § 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning hen 
anmält sig och blivit uppropad. 
 
Dock gäller att ”förstagångstalare” i ärendet sätts på den ordinarie listan medan de som 
tidigare talat i ärendet, placeras på en ”väntelista” och ges ordet först när ordinarie lista 
är tom. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Denna 
möjlighet till replik, går före även den ordinarie talarlistan. Repliken görs omedelbart 
efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Ledamot får 
ge högst tre repliker på samma anförande.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
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ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hens anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får hen upplösa sammanträdet. 
 

Yrkanden 
 
25 § 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 
 
 

Deltagande i beslut (4 kap. 24–27 § KL) 
 
26 § 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

 
Omröstningar (4 kap. 24–25 §§, 5 kap. 54–56 §§, 58 § KL) 
 
27 § 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs i första hand via digitalt voteringssystem och i andra 
hand genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop enligt uppropslistan.  
 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
28 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
– om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 
– om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 
– om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 

Motioner (5 kap 22 § KL) 
 
29 § 
En motion skall vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
kommunfullmäktigeledamöter. Det innebär att utöver underskrift i original bör även 
undertecknande handlingar som skannats och därefter skickats med e-post godtas. 
Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat.  
 
Motionen ska lämnas till förvaltningen senast kl 09.00 arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
 
En motion väcks genom att den ges in till förvaltningen. Ordförande eller den hen 
utser får i uppdrag att remittera inkommen motion för beredning.  
För att motionen ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in till 
förvaltningen senast en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Beredningen av motioner regleras enligt § 33. Motionen handläggs i enlighet med de 
regler som fastslagits. 
 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. 
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Medborgarförslag (8 kap 1 § KL) 
 
30 § 
Ärenden till fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen genom 
medborgarförslag.  
 
Medborgarförslaget skall vara skriftligt upprättat av en eller flera i kommunen 
folkbokförda medborgare.  
 
Medborgarförslaget skall innehålla namn, adress och telefonnummer. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 
 
För att medborgarförslaget ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den 
lämnas in till förvaltningen senast kl 09.00 en arbetsdag innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Beredning av medborgarförslag regleras enligt § 33. Medborgarförslaget handläggs i 
enlighet med de regler som fastslagits.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas där hen har rätt att presentera förslaget samt svara på frågor. 
 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

 
Interpellationer (5 kap. 59–63 §§ KL) 
 
31 § 
En interpellation skall vara skriftlig och undertecknad av en 
kommunfullmäktigeledamot. Flera ledamöter kan inte gemensamt ställa en 
interpellation.  
Interpellationen ska lämnas till förvaltningen senast kl 09.00 arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 
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Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag då svaret skall lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i Tranemobostäder AB, Tranemo 
utvecklings AB, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund eller Sjuhärads 
kommunalförbund får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets/kommunalförbundets 
styrelse att besvara interpellationen. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas.  
 

Frågor (5 kap. 64 § KL) 
 
32 § 
En fråga skall vara skriftlig och undertecknad av en kommunfullmäktigeledamot och 
ska lämnas till förvaltningen senast kl 09.00 arbetsdagen före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. 
En fråga ska ha ett bestämt innehåll och kunna besvaras utan större utredning. 
 
Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 

Allmänhetens frågestund (5 kap 22 §, 8 kap 1 § KL) 
 
33 § 
Fullmäktiges presidium beslutar om allmänhetens frågestund ska få förekomma vid 
ett sammanträde. 
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund ska 
förekomma. Uppgift om detta skall också tas in i ortstidningarna. 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda och anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar. 

 
Beredning av ärendena (5 kap. 26–38 §§ KL) 
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34 § 
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige skall behandla skall remitteras. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 
 
Motion, medborgarförslag eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige, får -
ordföranden eller på dennes uppdrag sekreteraren i kommunfullmäktige, remittera 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden 
som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 
om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats. 
 
Fullmäktigeberedning bereder ärende och lämnar förslag till fullmäktige för 
ställningstagande efter att yttrande inhämtats från kommunstyrelsen, beträffande 
ekonomi, laglighet och saklighet. Kommunfullmäktiges presidium lämnar ett yttrande 
som innehåller förslag till beslut.  
 

Förklaring vid revisionsanmärkning (12 kap. 12–13 §§ KL) 
 
35 § 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i 
revisionsberättelsen skall inhämtas från det organ eller den enskilde förtroendevalda 
mot vilken anmärkningen har riktas. 
 

Valberedning 
 
36 § 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice ordförandena samt en 
företrädare för övriga partier som är representerade i fullmäktige. För varje ledamot i 
valberedningen utser respektive parti en ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall 
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behandla med undantag av valen av fullmäktiges ordförande och två vice 
ordföranden, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 
 
Vid fyllnadsval kan förslag till ny ledamot eller ersättare inom partiet lämnas under 
pågående sammanträde.   
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

Justering av protokollet (5 kap 69–70 §§ KL) 
 
37 § 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Justering av protokoll får ske digitalt. 
 

Reservation (4 kap 27 § KL) 
 
38 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

Expediering m.m. 
 
39 § 
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. 
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall ha tillgång till hela protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 
beslutar annat. 
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Fullmäktigeberedningar 
 
 
40 § 
Det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige för 
kommande mandatperiod en fast fullmäktigeberedning. Tillfälliga beredningar kan 
inrättas vid behov. 
 
Val av fast fullmäktigeberedning förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige 
väljer styrelse och övriga nämnder. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en ställföreträdande vice 
beredningsledare. 
 
I beredningarna finns en ledamot från varje parti som är representerade i fullmäktige. 
Ledamöterna bör i första hand väljas bland ledamöter och ersättare i fullmäktige.  

 
Tillfälliga fullmäktigeberedningar 
 
41 § 
Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar vid behov och för ett visst 
ärende. Fullmäktige fastslår tiden för beredningens arbete.  
 

Arbetsformer 
 
42 § 
Fullmäktigeberedning bestämmer inom ramen för fullmäktiges beslut sina egna 
arbetsformer. 
 
I arbetsordningen för fullmäktigeberedningar finns det reglerat beredningarnas 
sammansättning, arbetsformer, struktur och befattningsbeskrivningar m.m. 

Gruppledare 

43 § 

Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige. 

Gruppledaren ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 
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vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partigruppen.  

Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår vissa 
åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till partigruppen. 

 Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. Kommunfullmäktiges 
presidie är sammankallande vid dessa träffar.  

Uppföljning 

Uppföljning av kommunfullmäktiges arbetsordningar ska göras minst vart fjärde år 
vilket följs av mandatperioderna.  

 



 
 
 

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS/2021:86 

 
 

Bilaga till fullmäktiges presidie 
Under beredningens arbete har det inkommit flera olika synpunkter, tankar och 
frågor rörande de politiska uppdragen och organisationen. Beredningen har tagit 
till sig dessa och överlämnar nu det till presidiet för fullmäktige.  
Som rekommenderade åtgärder; 

• En revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 
- Ett förtydligande kring gruppledarens roll. 
- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 

beredningsledare. 
• En revidering av arbetsordning för fullmäktigeberedningar; 

- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 
beredningsledare och därmed ändring av befattningsbeskrivning. 

• En revidering av kommunstyrelsens reglemente; 
- Förtydliga att 1e vice ordförande är oppositionsråd. 

• En revidering av reglementet för kommunstyrelsens beredande utskott; 
- Förtydliga uppdraget av ordförande för utskott. 

• Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden i alla politiska 
sammansättningars reglementen. 

 

 

Ann-Christine Simonsson (C),  

Beredningsledare Arvodesberedningen 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-17 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 246 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 
KS/2022:396 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar informationen. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 
Vid avstämning 2022-09-06 finns det fem motioner och 13 medborgarförslag under 
beredning. 
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 
informationen givits. 
Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 
gränsen. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §143, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag under beredning 2022 
Motioner 20220906 
Medborgarförslag 20220906 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 143 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 
KS/2022:396 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar informationen. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 

Vid avstämning 2022-09-06 finns det fem motioner och 13 medborgarförslag under 
beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 
informationen givits. 

Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 
gränsen. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Motioner 20220906 
Medborgarförslag 20220906 
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Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-09-06 
Dnr: KS/2022:396 
 
 

Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag 
under beredning höst 2022 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna 
medborgarförslag och motioner. Detta ska göras två gånger om året till 
kommunfullmäktige. 

Vid avstämning 2022-09-06 finns det fem motioner och 13 medborgarförslag 
under beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av 
motioner och medborgarförslag under beredning redovisas vad som 
framkommit i beredningen av motioner och medborgarförslag vars 
beredningstid kommer passera 1års tid, samt att kommunfullmäktige får 
möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att informationen 
givits. 

Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har 
passerat gränsen. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 



 
 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Motioner 20220906 
Medborgarförslag 20220906 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 



Följ upp ärenden Följ upp ärenden (Tranemo kommun)(Tranemo kommun)
00     55     00     00     av 5 Ärendeav 5 Ärende

DiarienummerDiarienummer ÄrendeÄrende Status Uppdragsgivare Typ av
ärende

Startdatum Slutdatum Kommentar Ansvarig
sektion

Ansvarig

2022:69 Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet KF Motion 2022-02-07 2023-02-07 2022-05-02
Arbete pågår med att svara på
motion.

Servicesektionen Tobias Edoff

2022:124 Motion om inventering av skyddsrum i Tranemo
kommun

KF Motion 2022-03-14 2023-03-14 Servicesektionen Tobias Edoff

2022:130 Motion om elevhearing KF Motion 2022-03-14 2023-03-14 Lärandesektionen Julio Cesar Garcia
Atterström

2022:216 Motion om mål och riktlinjer minoritetspolitiskt
arbete

KF Motion 2022-05-09 2023-05-09 Servicesektionen Kajsa Montan

2022:276 Motion om ökad trygghet i våra skolor -
Moderaterna

KF Motion 2022-06-13 2023-06-13 Lärandesektionen Julio Cesar Garcia
Atterström

sida 1 av 1 (2022-09-06)



Följ upp ärenden Följ upp ärenden (Tranemo kommun)(Tranemo kommun)
00     1313     00     00     av 13 Ärendeav 13 Ärende

DiarienummerDiarienummer ÄrendeÄrende Status Uppdragsgivare Typ av ärende Startdatum Slutdatum Kommentar Ansvarig
sektion

Ansvarig

2021:443 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen KF Medborgarförslag 2021-09-20 2022-09-20 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2021:501 Medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor KF Medborgarförslag 2021-09-20 2022-09-20 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2021:509 Medborgarförslag om papperskorgar i Länghem KF Medborgarförslag 2021-10-25 2022-10-25 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:114 Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång och cykelvänlig
kommun

KF Medborgarförslag 2022-03-14 2023-03-14 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:165 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem KF Medborgarförslag 2022-04-11 2023-04-11 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:214 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer KF Medborgarförslag 2022-05-09 2023-05-09 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:243 Medborgarförslag om mer fritidsaktivtiter för barn i alla åldrar KF Medborgarförslag 2022-05-09 2023-05-09 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:274 Medborgarförslag om Pågående dödligt våld, PDV, övningar för skolorna KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Lärandesektionen Julio Cesar
Garcia
Atterström

2022:275 Medborgarförslag om boendealternativ för hemlösa i Tranemo kommun KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Omsorgssektionen Angela
Madsen
Jonsson

2022:298 Medborgarförslag om unga kommunutvecklare KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Omsorgssektionen Angela
Madsen
Jonsson

2022:299 Medborgarförslag om ung resurs KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Omsorgssektionen Angela
Madsen
Jonsson

2022:300 Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av lönen för extrajobb
i kommunen

KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2022:297 Medborgarförslag om ungdomsråd KF Medborgarförslag 2022-06-13 2023-06-13 Lärandesektionen Julio Cesar
Garcia
Atterström

sida 1 av 1 (2022-09-06)



Ämne: Expediering av Delårsrapport 2022 
Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>; 
kommunstyrelsen@bollebygd.se <kommunstyrelsen@bollebygd.se>; boras.stad@boras.se 
<boras.stad@boras.se>; kommun@dalsed.se <kommun@dalsed.se>; kommun@essunga.se 
<kommun@essunga.se>; kommunen@falkoping.se <kommunen@falkoping.se>; 
kommun@grastorp.se <kommun@grastorp.se>; Info Gullspångs kommun 
<kommun@gullspang.se>; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommunstyrelsen@gotene.se 
<kommunstyrelsen@gotene.se>; herrljunga.kommun@herrljunga.se 
<herrljunga.kommun@herrljunga.se>; kommunen@hjo.se <kommunen@hjo.se>; 
kommun@harryda.se <kommun@harryda.se>; karlsborg.kommun@karlsborg.se 
<karlsborg.kommun@karlsborg.se>; kommun@kungalv.se <kommun@kungalv.se>; 
kommun@lerum.se <kommun@lerum.se>; kommun@lidkoping.se <kommun@lidkoping.se>; 
kommunen@lillaedet.se <kommunen@lillaedet.se>; registrator@lysekil.se 
<registrator@lysekil.se>; Info Mariestads kommun <info@mariestad.se>; ks@mark.se 
<ks@mark.se>; kommun@munkedal.se <kommun@munkedal.se>; kontakt@molndal.se 
<kontakt@molndal.se>; kommun@orust.se <kommun@orust.se>; kundcenter@partille.se 
<kundcenter@partille.se>; skara.kommun@skara.se <skara.kommun@skara.se>; 
kommunstyrelsen@skovde.se <kommunstyrelsen@skovde.se>; info@sotenas.se 
<info@sotenas.se>; kommun@stromstad.se <kommun@stromstad.se>; kansliet@svenljunga.se 
<kansliet@svenljunga.se>; kommun@tanum.se <kommun@tanum.se>; kommun@tibro.se 
<kommun@tibro.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se <tidaholms.kommun@tidaholm.se>; 
kommun@tjorn.se <kommun@tjorn.se>; Tranemo kommun; trollhattans.stad@trollhattan.se 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Info Töreboda kommun <kommunen@toreboda.se>; 
kommunen@uddevalla.se <kommunen@uddevalla.se>; Ulricehamns Kommun; 
vara.kommun@vara.se <vara.kommun@vara.se>; kommunen@vargarda.se 
<kommunen@vargarda.se>; region@vgregion.se <region@vgregion.se>; kommun@ockero.se 
<kommun@ockero.se>
Mottaget: 2022-10-14 10:17:41

Hej,
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här beslutad Delårsrapport 2022. 
Bifogat finns även revisorernas bedömning av delårsrapporten, protokollsutdrag från direktionen 
samt den av medlemmarna beslutade förbundsordningen. Det finns enligt kommunallagens 
kommentarer inget krav på att fullmäktige formellt godkänner delårsrapporten men den ska 
behandlas i er fullmäktige.
 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för 
kännedom.
 
Hör av er om ni har några frågor.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Emma Davidsson



Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst
 
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se

 

 

http://www.tolkformedlingvast.se/
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Sekreterare ______________________________________________ 
 Emma Davidsson 
 
 
 
Ordförande ______________________________________________ 
 Åke Björk (M) 
 
 
 
Justerande ______________________________________________ 
 Christina Abrahamsson (M)  
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Ordförande Justerare 
  

 

Innehållsförteckning 
 

§ 466  Val av justerare  

§ 467 Godkännande av dagordning 

§ 468 Årsredovisning 2021 

§ 469 Återbetalning av eget kapital 

§ 470 Förbundsdirektören informerar 

§ 471 Anmälan av delegationsbeslut 
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Direktionen 
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Ordförande Justerare 
  

 

§ 466 Val av justerare 

Beslut 
Christina Abrahamsson (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).  

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Åke Björk (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.   
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Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 467 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Direktionen fastställer följande dagordning: 
 

Beslutsärenden 
• Årsredovisning 2021 

• Återbetalning av eget kapital 
 

Informationsärenden 
• Förbundsdirektören informerar 

• Anmälan av delegationsbeslut 
 
Mötets avslutande. 
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Direktionen 
2022-03-25 
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Ordförande Justerare 
  

 

§ 468  Årsredovisning 2021 

Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021 och översänder den till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 
 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021. Årets resultat blev 5,4 mkr att jämföra 
med budgeterat nollresultat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.  
 
Förbundet har uppnått samtliga mål för 2021.  
 
Förbundet hade 1 078 aktiva tolkar och 76 aktiva översättare per 31 december. Totalt har 76 
tolkar rekryterats under året, av dessa är 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Även 13 översättare har rekryterats varav åtta är auktoriserade 
translatorer. 
 
Den 31 december 2021 hade förbundet ca 5 800 registrerade medlemskunder. Varje månad 
förmedlades uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köptes 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag 
av förbundets medlemmar. Största kunden var Västra Götalandsregionen, som stod för ca 71 %. 
 
Under året har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 14,8 %.  
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter 
jämfört med föregående år. Utfallet är tydligt påverkat av pandemisituationen. 
 
Händelser av väsentlig betydelse: 

• Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya 

medlemskommuner. 

• Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten under året på olika 

sätt. 

• Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform och Teams 

ersatte Skype. 

• Antal kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra 

till tre. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2021, dnr 22/0012-2 

• INTERNKONTROLLRAPPORT, dnr 22/0012-3 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Beslutet ska skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
Revisorerna 

 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 469 Återbetalning av eget kapital 

Beslut 
Direktionen beslutar att återbetala 10 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna. 
Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och översättartjänster under 
verksamhetsåren 2020 och 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen har beslutat att nivån på det egna kapitalet ska vara minst 22 mkr för att kunna täcka 
driftskostnader under sex månader vid eventuell avveckling av förbundet. Återbetalning ska ej 
göras om mindre än fem miljoner kronor, vilket innebär att en återbetalning till medlemmarna 
kan bli aktuell då det egna kapitalet överstiger 27 mkr. Direktionen ska ta ställning till eventuell 
återbetalning efter beslutad årsredovisning. Återbetalningen ska baserad på hur stor andel som 
köpts av respektive medlem under de två föregående verksamhetsåren. Återbetalningen sker i en 
post per medlem och utbetalning sker under hösten.  
 
I årsredovisningen för 2019 uppgick det egna kapitalet till 27 867 tkr och en utbetalning om  
5 867 tkr var därmed möjlig under 2020. Direktionen beslutade dock att inte göra någon 
återbetalning under 2020 med hänvisning till den rådande situationen i samhället avseende 
pandemin.  
 
I årsredovisningen för 2020 uppgick det egna kapitalet till 31 332 tkr och en utbetalning om  
9 332 tkr är därmed möjlig. Då det fanns en osäkerhet om pandemins fortsatta påverkan på 
förbundet och för att säkerställa förbundets likviditet beslutade direktionen i mars 2021 att en 
återbetalning om 5 mkr, vilket också är den lägsta nivån för utbetalning, skulle ske under 2021. På 
direktionsmötet i maj 2021 hävdes dock detta beslut. Detta på grund av att en omprövning av 
nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar skulle genomföras i samband med delårsbokslutet 
2021 och att förutsättningarna för avskrivningarna därmed förändrades och det egna kapitalet 
förväntas nyttjas 2022. 
 
Budget 2022 är lagd med ett underskott (-4,5 mkr) som förväntas täckas av förbundets egna 
kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet uppgår 2021 till 36 775 tkr varav 
4,5 mkr ska nyttjas för att täcka det budgeterade underskottet. Då lägsta nivån på eget kapital är 
22 mkr innebär detta att en utbetalning om 10 275 tkr därmed är möjlig.  

Förslag under mötet 

Lena O Jenemark (S) yrkar på bifall till förbundets förslag.  

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande 

• ÅRSREDOVISNING 2021, dnr 22/0012-2 
 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Beslutet ska skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
Revisorerna 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 470 Förbundsdirektören informerar  
Förbundsdirektören ger direktionen årlig uppföljning om lönekartläggning, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och informationssäkerhet. Vidare informeras direktionen om internkontroll, 
prognos 2022, att förbundet deltar i en socialantropologisk studie, att förbundet kommer erbjuda 
kunderna en ny tjänst om kulturdialog, att det är nya arvoden för uppdragstagarna från 1 januari, 
att förbundets GDPR-arbete blivit granskat på uppdrag av PwC, att kontoret i Trollhättan 
stänger ner sista mars, att det finns en ny lag om skydd för personer som rapporterar 
missförhållanden samt hur kriget i Ukraina påverkar förbundets verksamhet.  
 
Margreth Johnsson (S) vill att det antecknas i protokollet att hon tycker det är tråkigt att kontoret 
i Trollhättan stänger ner.  
 
Direktionen noterar informationen.  

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 471 Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
 

Ekonomiärenden 
• Avtal om fakturatjänster (inklusive PUB-avtal), dnr 16/0104-5 

• Förlängning av avtal om beställning av tolk under jourtid, dnr 13/0159-10 

• Avtal att hantera tolkuppdrag via telefon för 1177, dnr 20/0048-2 

• Tillägg i attestförteckning 2022, dnr 21/0054-4 

• Avtal om plattform för E-post och enkäter, dnr 22/0005-1 

• Avtal om personaladministration, dnr 12/0019-16 

• Tillägg i attestförteckning 2022, dnr 21/0054-5 
 

Personalärenden 
• Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2021-11-01 -  2022-03-01,  

dnr 22/0002-5  

• Friskvårdsbidrag, dnr 22/0002-1 

 
Allmänna ärenden 

• Arvodesnivåer för uppdragstagare 2022, dnr 21/0068-1 

• Tecknande av PUB-avtal med Ungapped AB, dnr 22/0002-1  

• Tecknande av PUB-avtal med WinLas AB, dnr 22/0002-1   

• Tecknande av PUB-avtal med Transvoice AB, dnr 22/0002-1 

• Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-3 
 
 
Direktionen noterar informationen. 

 
 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Bilaga 1 - Närvaro 

Beslutande 
 
Ledamöter  
Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M) 
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M) 
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M) 
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M) 
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) 
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C) 
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD) 
Grästorps kommun, Svante Classon (C) 
Götene kommun, Isabella Carlén (KD) 
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD) 
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S) 
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S) 
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S) 
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Mölndals stad, Leif Norberg (M) 
Skara kommun, Ewa Karlsson (M) 
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L) 
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C) 
Tanums kommun, Roger Wallentin (C) 
Tibro kommun, Peter Söderlund (L) 
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V) 
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L) deltog under §§ 466 - 470 
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)  
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C) 
Vara kommun, Ulf Genitz (C) 
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S) 
Lerums kommun, Halim Azemi (S) 

Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S) 
Mariestads kommun, Janne Jansson (S) 
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Orust kommun, Maria Sörqvist (C) 
Partille kommun,  Eva Carlsson (S) 
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M) 
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S) tjänstgörande under § 471 
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M) 
 
 

 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-03-25 

  Dnr 22/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Övriga närvarande  
 
Ersättare 
Alingsås kommun, Leif Hansson (S) 
Bollebygd kommun, Christina Hein (S) 
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) 
Göteborgs Stad, Erik Norén (V) 
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Härryda kommun, Siw Hallbert (S) 
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M) 
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S) 
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) 
Tibro kommun, Maria Maric (KD) 
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M) 
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S) ersättare under §§ 466 - 470 
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) 

 
Tjänstepersoner 
Åsa Fröding, förbundsdirektör 
Marie Andersson, controller 
Emma Davidsson, förbundssekreterare 



























 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

 

Öppen 

 

 

Datum, tid och plats  Fredagen den 30 september 2022 

Klockan 10:00 – 11:40 

Teams 

 

Närvaro   Se bilaga 

 
 
Protokollet omfattar  §§ 480 – 488 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare ______________________________________________ 
 Emma Davidsson 
 
 
 
Ordförande ______________________________________________ 
 Åke Björk (M) 
 
 
 
Justerande ______________________________________________ 
 Leif Norberg (M) 
 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Innehållsförteckning 
 

§ 480 Val av justerare  

§ 481 Godkännande av dagordning 

§ 482 Delårsrapport 2022 
 
§ 483 Budget och verksamhetsplan 2023-2025 

§ 484 Investeringsbudget 

§ 485 Nya medlemmar i förbundet 2024 

§ 486 Direktionsmöten och politikerintroduktion 2023 

§ 487 Förbundsdirektören informerar 

§ 488 Anmälan av delegationsbeslut 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 480 Val av justerare 

Beslut 
Leif Norberg (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).  

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Åke Björk (M) föreslår Leif Norberg (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.   



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 481 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Direktionen fastställer följande dagordning: 
 

Beslutsärenden 
• Delårsrapport 2022 

• Budget och verksamhetsplan 2023-2025 

• Investeringsbudget 

• Nya medlemmar i förbundet 2024 

• Direktionsmöten och politikerintroduktion 2023 
 

Informationsärenden 
• Förbundsdirektören informerar 

• Anmälan av delegationsbeslut 
 
Mötets avslutande. 
 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 482 Delårsrapport 2022 

Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och 
ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt noter. 
 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. 
Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr. 
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 
uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets 
tjänster förväntas vara fortsatt hög under hösten.  
 
Händelser av väsentlig betydelse: 

• Upphandling nytt verksamhetssystem - Nuvarande avtal har inte förlängts och 

upphandling av nytt verksamhetssystem pågår.  

• Ökat behov av ukrainska tolkar - Rysslands invasion av Ukraina har påverkat efterfrågan 

av ukrainska tolkar. Efterfrågan och tillgång har under perioden varit i balans. 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut: 

• Avtal har skrivits med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. 

 
Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• DELÅRSRAPPORT 2022, dnr 22/0038-2 
 

Beslutet skickas till 
Förbundsmedlemmarna 

Revisorerna 

 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 483 Budget och verksamhetsplan  
2023–2025 

Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under  
2023–2025 samt budget för 2023.  
 
Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen 
för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %. 
 
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 har varit ute på samråd hos medlemmarna, 
inga ändringsförslag har inkommit.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-5 

Beslutet skickas till 
Förbundsmedlemmarna 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 484 Investeringsbudget 2022 

Beslut 
Direktionen beslutar att fastställa investeringsbudget 2022 avseende upphandling av nytt 
verksamhetssystem. 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 skrevs avtal med nuvarande leverantör av verksamhetssystem. Då leveransen inte har 
motsvarat förväntningar och kravställan beslutades att avtalet ej skulle förlängas och ny 
upphandling påbörjades under våren 2021. Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem 
tecknades i mitten av september.  
 
Investeringsbudget 2022 gällande nytt verksamhetssystem baseras på vinnande anbud.   
 

Investering, tkr Budget 2022 

Verksamhetssystem 6 500 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

Beslutet skickas till 
Revisorerna  
Ekonomitjänst, Mariestads kommun  
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 485 Nya medlemmar i förbundet 2024 

Beslut 
Direktionen beslutar att inte öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar i förbundet 
inför 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Enligt 
förbundsordningen ska den organisation som önskar bli medlem inkomma med en ansökan om 
medlemskap till förbundet. Direktionen yttrar sig och överlämnar sedan ärendet till befintliga 
medlemmars fullmäktige för beslut. När samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut har 
antagit en ny förbundsordning som har anpassats till det nya antalet medlemmar, har ny medlem 
antagits. Hela processen tar ungefär 18 månader.  
 
Direktionen har tidigare beslutat att ärendet om nya medlemmar ska lyftas årligen. Förbundet har 
inte mottagit några nya intresseanmälningar och därför föreslås direktionen besluta att inte öppna 
upp ansökningsprocessen för nya medlemmar inför 2024. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 486 Direktionsmöten och 
politikerintroduktion 2023 

Beslut 
Direktionen beslutar att fastställa följande datum för direktionsmöten under 2023: 
 
Datum: Tid Ändamål Form 
3 feb 10.00 – 12:00  Introduktion Digitalt 
3 feb 13:00 – 14:30 Direktionsmöte Digitalt 
31 mars   10.00 – 12:00 Direktionsmöte Digitalt 
26 maj  10.00 – 12:00 Direktionsmöte Fysiskt 
29 september  10.00 – 12:00 Direktionsmöte Digitalt 
17 november  10.00 – 12:00 Direktionsmöte Digitalt 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutar i enlighet med kommunallagen om mötesdagar. Förslaget har bland annat 
tagit hänsyn till tidpunkt för ekonomiska rapporter, högtider, klämdagar och skollov.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande   

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 487 Förbundsdirektören informerar  
Förbundsdirektören ger direktionen information om hur kriget i Ukraina påverkar förbundets 
verksamhet, att förbundet tecknat avtal med en ny leverantör av verksamhetssystem och över 
bemanningssituationen av några nyckelroller i förbundet. Vidare informeras direktionen om 
utfallet av hållbart medarbetarengagemang (HME), mätningen av nöjd kundindex (NKI), delges 
en redovisning över internkontrollen över politiska beslut samt en redogörelse över fördelningen 
mellan plats- skärm och telefonuppdrag.   
 
Direktionen noterar informationen.  

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 488 Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
 

Ekonomiärenden 
• Avtal om verksamhetssystem (inklusive PUB-avtal), dnr 22/0045-1 

 

Personalärenden 
• Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2022-05-01 - 2022-09-01,  

dnr 22/0002-3 

• Enskild överenskommelse, dnr 22/0040-1 

 
Allmänna ärenden 

• Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-3 
 
 
Direktionen noterar informationen. 

 
 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Bilaga 1 - Närvaro 

Beslutande 
 
Ledamöter  
Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M) 
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M) deltar i §§483 - 488 
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M) 
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) 
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C) 
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C) 
Grästorps kommun, Svante Classon (C) 
Götene kommun, Isabella Carlén (KD) deltar under §§480 - 486 
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)  
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M) 
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD) 
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S) 
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S) 
Lerums kommun, Christopher Hansson (M)  
Mariestads kommun, Richard Thorell (M) 
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Mölndals stad, Leif Norberg (M) 
Orust kommun, Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
Partille kommun, Adam Algotsson (M) 
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L) deltar under §§480 - 486 
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C) 
Tibro kommun, Peter Söderlund (L) 
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V) 
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L) 
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S) deltar under §§480 - 486 
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)  
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C) 
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Bollebygd kommun, Christina Hein (S) 

Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S) 
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S) 
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M) deltar och tjänstgörande i §§483 - 488 
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S) 
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) tjänstgörande under §§480 - 482 
 

 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2022-09-30 

  Dnr 22/0001-3 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Övriga närvarande  
 
Ersättare 
Alingsås kommun, Leif Hansson (S) 
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) 
Härryda kommun, Siw Hallbert (S) 
Lerums kommun, Halim Azemi (S) 
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M) 
Mariestads kommun, Janne Jansson (S) 
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S) 
Partille kommun,  Eva Carlsson (S) 
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) deltar i §§483 - 488 
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Tibro kommun, Maria Maric (KD) 
Uddevalla kommun, Christina Nilsson (KD) 
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M) 
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) ersättare under §§483 - 488 

 
Tjänstepersoner 
Åsa Fröding, förbundsdirektör 
Marie Andersson, controller 
Emma Davidsson, förbundssekreterare 
 









 1 (14) 

Intern 

 

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 

Dnr 22/0023-5 

2022-09-30 

 

 

 

 

Budget och  
verksamhetsplan 2023-2025 

 

 

 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972 

  



 

  2 (14) 

Intern 

Innehåll 
Ordförande har ordet ............................................................................................................ 4 

Vision .................................................................................................................................... 5 

Övergripande strategi ........................................................................................................... 5 

Övergripande mål ................................................................................................................. 5 

Verksamhetsmål 2023 ........................................................................................................... 6 

Kvalitetsmål .............................................................................................................................................. 6 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans ............................................................................. 6 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar ................................ 6 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas .............................. 6 

Arbetsmiljömål ......................................................................................................................................... 6 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare ................................................................ 6 

Miljömål..................................................................................................................................................... 6 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet .............................................................. 6 

Verksamhetsbeskrivning....................................................................................................... 7 

Förbundets organisation ....................................................................................................... 8 

Direktion ................................................................................................................................................... 8 

Tjänstemannaorganisation ...................................................................................................................... 8 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi................................................... 8 

Organisation och bemanning ................................................................................................................. 8 

Verksamhet ............................................................................................................................................... 9 

Verksamhetssystem ............................................................................................................................. 9 

Uppdragstagare .................................................................................................................................... 9 

Kund ..................................................................................................................................................... 9 

Framtida tjänster ................................................................................................................................ 10 

Ekonomiska förutsättningar ............................................................................................... 10 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 10 

God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 11 

Utgångsläge inför planering av budget 2023 ...................................................................................... 11 

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget ........................................................................................ 11 

Arvodesutveckling ................................................................................................................................. 12 

Personalbemanning och löneutveckling ............................................................................................. 12 

Pension .................................................................................................................................................... 12 



 

  3 (14) 

Intern 

Prisutveckling ......................................................................................................................................... 12 

Finansiella mål 2023 ............................................................................................................ 12 

Budget 2023 ......................................................................................................................... 12 

Budget 2023, specifikation.................................................................................................................... 13 

Investeringsbudget 2023 ....................................................................................................................... 13 

Ekonomisk plan 2023–2025 ................................................................................................. 13 

 

 

 



 

  4 (14) 

Intern 

Ordförande har ordet 

Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas 

behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det 

mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att 

organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är 

Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i 

verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets 

värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga 

förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de 

bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.  

 

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på 

grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet 

levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket 

innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker 

alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som 

uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har 

förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl 

uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig 

trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar 

verksamheten efter omvärldens föränderlighet. 

 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett 

tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort 

lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och 

därefter snabbutbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att 

direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov. 

 

Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation 

som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst 

genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med 

kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser 

jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen 

att lotsa förbundet i framtiden.  

 

 

Göteborg 2022-04-25 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet och hållbart 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2023 

Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99,1 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,9 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 

8,1 % ≥5 % ≥7 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 20 % 

22,4 % ≥18 % ≥20 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 63 %. 

62,1 % ≥65 % ≥63 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 70 %. 

67,6 % ≥65 % ≥70 % 

Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80* - - >80 

*Ny indikator 2023 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87 83 >85 >87 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

65 %. 

70,3 % ≥63 % ≥65 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för 

rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga 

verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor 

finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön 

köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt 

IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Organisation och bemanning 

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett 

mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även 

tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad 

och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på 

distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet 

som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren 

är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en 

organisation som snabbt lär nytt och ställer om. 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 

Verksamhetssystem 

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt 

verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och 

medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets 

medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och 

därmed förbättra även deras arbetsmiljö. 

 

Uppdragstagare 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och 

rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från 

platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och 

distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras 

från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att 

ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska 

upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt 

fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär 

detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande 

behov.  

 

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas 

föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. 

Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att 

förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer. 

 

Kund 

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället 

till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas 

tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. 

Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor 

uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att 

förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder 

informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få 

kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av. 

 

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att 

effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten 

genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett 

alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI2), 

från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.  

 

 
2 Nöjd kundindex 
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Framtida tjänster 

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer 

distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med 

platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att 

allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-

baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En 

automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart 

förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.    

 

Ekonomiska förutsättningar  

Bakgrund 

UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 

vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.3 Cirka 11 400 personer sökte asyl i 

Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.4 

 

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på 

antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i 

världen.5 I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då 

pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har 

slopat inreseförbuden.  

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till 

Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från 

Ukraina till Sverige under 2022.6  

 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt 

efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till 

Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som 

uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt 

tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut 

behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.  

 

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att 

efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i 

Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 

då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste 

åren. 

 
3 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. 
Hämtat 2022-04-12. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20f
ebruariprognos%202022%20P1-22.pdf Hämtat 2022-04-28. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket 
https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20ap
rilprognos%202022%20P2-22.pdf. Hämtat 2022-04-28. 
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Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka 

flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida 

migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.  

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgeterat 

antal 

uppdrag  

335 000 345 000 340 000 325 000 320 000 335 000  

 

Utfall antal 

uppdrag 
337 000 347 000 316 0007 341 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Prognos 

330 000 

Årets resultat 

(tkr) 
5 295 5 867 3 465 5 442 

Prognos 

-4 500 
0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning.  

 

Utgångsläge inför planering av budget 2023 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens 

sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet 

av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2023.  

 

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget  

Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. 

De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med 

föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att 

förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.  

 
7 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de 

högre kompetensnivåerna.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga 

parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna 

rekrytera och behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,9 %. 

 

Finansiella mål 2023 

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2023  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
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Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %. 

 

 Budget 2023 tkr 

Verksamhetens intäkter 213 000 

Verksamhetens kostnader 213 000 

Årets resultat 0 

 

Budget 2023, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 213 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 213 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 34 600  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 800  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 164 150  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 447  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 506  IT-utrustning, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 237 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 797  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 2 663  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 213 000  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2023 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2023–2025  

Budget, (tkr) 2023 2024 2025 

Intäkter 213 000 219 000 225 000 

Kostnader 213 000 219 000 225 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 
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Inspektion av överförmyndarnämnden i Tranemo kommun 
avseende verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har efter inspektion funnit 
anledning att rikta kritik mot överförmyndarnämnden i Tranemo 
kommun avseende följande:

 Bristande dokumentation och tillsyn över ställföreträdare 

Beskrivning av Länsstyrelsens inspektion
Under maj 2022 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av 
överförmyndare i samverkan.  

Inom ramen för årets inspektion har Länsstyrelsen begärt in och 
granskat det av överförmyndaren, enligt 9 § 
förmynderskapsförordningen, förda registret. Länsstyrelsen har den 5–
6 maj granskat ett antal stickprovsvis utvalda akter på 
överförmyndarverksamhetens kontor. Överförmyndaren har, genom 
överförmyndare i samverkan, fått komma in med svar på ett antal 
frågor rörande verksamhetsåret 2021. Därefter har Länsstyrelsen hållit 
ett digitalt sammanträde den 13 maj 2022 med representanter från 
överförmyndarkontoret där Länsstyrelsen har gått igenom de svar som 
lämnats av verksamheten samt de iakttagelser som gjorts vid 
granskningen av akterna. 

Under sammanträdet har enhetschef Benny Larsson, 
jurister/beslutsfattarna Emma Hellman, Mimmi Hägg och Xavier 
Galabert deltagit. Från Länsstyrelsens sida har Hanna Skoglund och 
Marina Fagermoen medverkat.

Länsstyrelsens gemensamma tillsyninriktning för år 2022 är följande. 

 särskilt kontrollera att överförmyndarens granskning av 
redovisningshandlingar genomförs på ett korrekt vis och 
särskilt kontrollera hur överförmyndaren följer upp 
årsräkningar granskade med korrigeringar. 

 särskilt kontrollera överförmyndarens hantering av 
förmynderskap och ställföreträdare för underåriga (till exempel 

Protokoll

Datum 2022-10-04

 

Ärendebeteckning
203-40765-22 
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god man för ensamkommande barn och god man enligt 11 kap. 
2 § föräldrabalken, FB). 

 särskilt kontrollera överförmyndarens handläggning och tillsyn 
i ställföreträdarskap där huvudmannen är delägare i ett dödsbo. 

Myndighetens organisation
Överförmyndarnämnden i Tranemo kommun ingår tillsammans med 
ytterligare 11 kommuner i ÖiS (Överförmyndare i samverkan). 
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i 
Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har en egen 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har 
delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till 
tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde.

Tjänstemannaorganisation består sammanlagt av tolv årsarbetskrafter, 
vilket är oförändrat sedan föregående inspektion. 

Av inlämnat frågeformulär framkommer det att Ulf Nyberg utsågs till 
ny ersättare i överförmyndarnämnden i Tranemo kommun i maj 2021. 
Detta hade inte anmälts till Länsstyrelsen, men uppmärksammades 
redan vid föregående års tillsyn. Tranemo kommun erhöll då även 
kritik för att de inte genast anmält valet av ersättare i 
överförmyndarnämnden till Länsstyrelsen. 

Överförmyndarens utbildning och fortbildning
Tjänstemännen har under 2021 deltagit i två internutbildningar samt i 
FSÖ studiedagar via webben. Överförmyndaren och dennes ersättare 
har deltagit i internutbildning i samband med ÖiS-träff (2 ggr/år). 
Samma utbildningsinsatser planeras under 2022 för 
tjänstemannaorganisationen samt för överförmyndaren och ersättaren.

Verksamhetens omfattning
Antal ärenden i verksamheten framgår av statistiken i bilaga 1. 

Statistiken för verksamhetsåret 2021 har lämnats till Länsstyrelsen den 
11 januari 2022.  

Granskning av årsräkningar
84,7 procent av årsräkningarna för verksamhetsåret 2020 kom in i tid. 
8 procent begärde uppskov med att inkomma med sina årsräkningar. 
96,7 procent av alla årsräkningar för verksamhetsåret 2020 var 
färdiggranskade den sista september 2021 och i början av november 
2021 hade samtliga årsräkningar granskats klart (siffrorna avser ÖiS). 

För att säkerställa att årsräkningarna kommer in i tid är 
bevakningsrutinen följande. Rapporter plockas löpande ut ur systemet 
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där det framgår vilka årsräkningar som är inlämnade eller inte, samt 
vilka som har uppskov. När den 1 mars passerat plockas rapport ut 
och påminnelse skickas till samtliga som inte har uppskov. Bevakning 
läggs i systemet med 14 dagar. Sedan följs även de ställföreträdare 
som beviljats anstånd, med att inlämna sina årsräkningar, upp. Är 
årsräkningen ej inkommen efter påminnelse så läggs akten till 
vitesföreläggande som administreras av beslutsfattarna.

Granskningen av årsräkningarna sker antingen i form av en översiktlig 
granskning eller en djupgranskning. 

En årsräkning som granskats med anmärkning följs upp vid 
nästkommande granskning. En anmärkning kan även resultera i att en 
djupgranskning genomförs. Har sammanblandning av ekonomier 
konstaterats lämnas årsräkningen till en beslutsfattare för vidare 
hantering. 

Under 2021 har sammanlagt 22 ställföreträdare blivit föremål för 
vitesförelägganden med anledning av ej i tid inkommen årsräkning 
(siffran avser ÖiS). Några viten har sedan blivit utdömda och en 
handfull ställföreträdare har även entledigats till följd av detta. 

Ställföreträdare
Introduktionsutbildningar och redovisningsutbildningar har skett via 
Teams varje månad. Några nya ställföreträdare har även deltagit i en 
digital kurs och genomfört ett prov efter kursen. En handbok delas 
även ut till alla nya ställföreträdare och via en godmansförening 
erbjuds ställföreträdare ett mentorskap. 

Under verksamhetsåret 2021 har ett par ställföreträdare entledigats på 
grund av misskötsamhet så som sammanblandning, stora differenser i 
redovisningshandlingar, samarbetssvårigheter och konflikter med 
huvudmän och anhöriga. 

Frågor kopplade till Länsstyrelsernas nationella 
tillsynsinriktning
Vad gäller bevakningsrutiner när huvudmannen är delägare i ett 
dödsbo skickas information till ställföreträdaren så snart 
Överförmyndarverksamheten får kännedom om situationen. 
Bevakningsdatum läggs därefter in i ärendehanteringssystemet. 

Totalt har verksamheten under 2021 hanterat 33 ärenden (siffran avser 
ÖiS) där huvudman eller myndling varit delägare i ett dödsbo. 

Angående ställföreträdare för ensamkommande barn som inte 
inkommer med sina redogörelser över uppdraget skickas inledningsvis 
en påminnelse ut. Om ställföreträdaren vid upprepade tillfällen inte 
skickar in sin redogörelse lämnas ärendet till en beslutsfattare för 

Page 3 of 8



Protokoll 4 (8)Länsstyrelsen 
Västra Götaland

hantering. Då blanketten som ställföreträdaren ska lämna in innehåller 
både redogörelsen och redovisningen kan en utebliven blankett 
resultera i ett vitesförfarande. 

Verksamheten har även bifogat en instruktion över vilka rutiner de 
tillämpar för att följa upp att en god man enligt 11 kap. 2 § har 
fullgjort sitt uppdrag.  

Övrigt
Överförmyndarverksamheten har underrättat Länsstyrelsen om sina 
mottagningstider. 

Verksamheten har lyft vissa funderingar kring hur de ska hantera en 
begäran om att utse en god man enligt 11 kap. 3 § FB när dödsboet 
enbart har begränsade tillgångar.  

Granskade akter
Vid inspektionen har nedanstående stickprovsvis utvalda akter 
granskats. Akterna har avsett förvaltarskap, godmanskap och 
förmynderskap. Akterna har granskats i vissa utvalda delar alternativt 
i sin helhet. Vid granskningen har följande noterats.

Akt nummer 10172
Av akten framkommer det att bouppteckningen förrättades i juni 2020. 
Ett brev skickas efter detta till ställföreträdaren där denne informeras 
om att denne ska inkomma med arvskiftet senast i december 2020, sex 
månader från att bouppteckningen förrättades. Varken arvskifte eller 
en redogörelse om skifteshinder inkommer i december 2020. 
Verksamheten begär inte in en redogörelse om skifteshinder förrän i 
juni 2021. 

Efter att verksamheten lämnat ett samtycke till arvets fördelning begär 
Överförmyndarverksamheten att ställföreträdaren ska inkomma med 
underlag på arvstransaktionen senast i början av december 2021. 
Ställföreträdaren inkommer dock inte med något underlag förrän i 
mars 2022. Överförmyndarverksamheten skickar ingen påminnelse till 
ställföreträdaren under denna tid. 

Under tillsynssamtalet framkommer det att verksamheten haft löpande 
kontakt med ställföreträdaren i ärendet. Det är möjligt att alla 
konversationer inte diarieförts i ärendet. 

Akt nummer 10142, 7852 har granskats utan anmärkning.

Länsstyrelsens bedömning
Överförmyndaren har underrättat Länsstyrelsen om sina
mottagningstider i enlighet med förmynderskapsförordningen och
lämnat in statistiken i tid. Granskning av årsräkningarna har till största
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delen varit granskad inom en skälig tid.

Vid granskning av akter har Länsstyrelsen uppmärksammat följande
brist.

Bristande dokumentation och tillsyn över ställföreträdare 
Vid aktgranskningen noterades det att verksamheten inte 
uppmärksammat att ställföreträdaren skulle inlämnat en redogörelse 
om skifteshinder. En begäran skickas ut först ett halvår efter att den 
första redogörelsen skulle inkommit. När verksamheten därefter 
lämnat samtycke till arvets fördelning uppmanas ställföreträdaren att 
inkomma med underlag som styrker att en transaktion av arvet skett. 
Ställföreträdaren inkommer med begärt underlag cirka tre månader 
efter utsatt tid, utan att verksamheten skickar en påminnelse till 
ställföreträdaren (akt nr 10172). 

Av 15 kap. 3 § FB framgår det att om ett dödsbo inte skiftas inom sex 
månader från det att bouppteckningen förrättades, eller avtal om 
sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte ingåtts, ska ställföreträdaren 
inom denna tid lämna en redogörelse över varför dödsboet inte har 
skiftats. Om ställföreträdaren inte självmant inlämnar en sådan 
redogörelse är det viktigt att överförmyndaren inte avstår från eller 
dröjer allt för länge med att begära in de uppgifter som 
ställföreträdaren är skyldig att inlämna enligt lagstiftningen. Ett 
passivt förhållningssätt skulle i en sådan situation kunna leda till 
negativa konsekvenser för huvudmannen. Även sådana uppgifter som 
överförmyndaren begär att ställföreträdaren ska inlämna är av vikt att 
bevaka och påminna ställföreträdaren att inkomma med, för att 
överförmyndaren ska kunna kontrollera ställföreträdarens förvaltning. 

Av aktuell akt går det inte att utläsa annat än att verksamheten 
uppvisar en passivitet vad gäller att få in en redogörelse över 
skifteshinder och underlag på arvstransaktionen. Eftersom 
verksamheten bland annat dröjer med att inhämta någon redogörelse 
över skifteshinder enligt 15 kap. 3 § FB går det inte att göra någon 
annan bedömning än att nämnden har brustit i sin tillsyn över 
ställföreträdare.

Under tillsynssamtalet har det också framkommit att verksamheten har 
haft en löpande kontakt med ställföreträdaren i aktuellt ärende, men 
att samtliga konversationer möjligtvis inte blivit diarieförda. 

Enligt 27 § förvaltningslagen, FL, ska en myndighet som får uppgifter 
på något annat sätt än genom en handling snarast dokumentera dem, 
om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Dokumenterat 
underlag bör finnas för alla beslut som en myndighet fattar. Det gäller 
såväl för själva avgörandet i ett ärende som för beslut under 
handläggningens gång. Av förarbetsuttalanden och JO-praxis framgår 
vidare att en myndighet, utöver alla uppgifter som kan komma att 
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ligga till grund för olika slags beslut, även bör dokumentera allt som 
krävs för att man ska kunna följa gången i ett ärende. Sådana 
anteckningar om andra åtgärder kan gälla exempelvis hur ett ärende 
har inletts, särskilda händelser som har förekommit under 
handläggningen, utredningsåtgärder som i och för sig inte har lett till 
avsett resultat och eventuella klagomål från den enskilde i fråga om 
handläggningen och hur dessa har hanterats av myndigheten. Enligt 
förarbetsuttalanden till 27 § FL är det givet att uppgifterna inte alltid 
behöver dokumenteras i detalj. Under förutsättning att allt väsentligt 
är med går det naturligtvis utmärkt att återge dem i sammandrag. I de 
flesta fall bör man relativt enkelt kunna avgöra om en viss muntlig 
uppgift kan få betydelse för ett beslut i ärendet och därför ska 
dokumenteras. Att en sådan bedömning inte kan göras utan en viss 
grad av osäkerhet i fråga om uppgiftens eventuella betydelse för beslut 
som kan aktualiseras i ett betydligt senare skede av ärendets 
handläggning är naturligt och får accepteras (prop. 2016/17:180 s. 176 
f). 

Skulle verksamheten därför fått information från ställföreträdaren 
kring fördröjning av arvets skiftande samt förhinder kring att inlämna 
underlag på utsatt datum, borde verksamheten enligt Länsstyrelsens 
mening dokumenterat detta på något sätt eftersom det hade haft 
betydelse för ärendet. Eftersom det enligt uppgift förekommit löpande 
kontakt med ställföreträdaren, vilket dock inte framgår av akten, anses 
överförmyndaren även ha brustit i sin dokumentationsskyldighet.  

Sammanfattande bedömning
Överförmyndarnämnden i Tranemo kommun har underrättat
Länsstyrelsen om sina mottagningstider i enlighet med
förmynderskapsförordningen. Statistiken har lämnats in i tid.
Tillsynen av överförmyndarnämnden har dock visat att det
förekommer vissa brister gällande dokumentationen och tillsynen över 
ställföreträdare. Länsstyrelsen riktar därför kritik mot 
överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen förutsätter att 
överförmyndaren vidtar relevanta åtgärder för att åtgärda den påtalade 
bristen. Med hänsyn till vad som i övrigt framkommit vid tillsynen 
anser Länsstyrelsen att inspektionen kan avslutas.

Vid protokollet
Hanna Skoglund 

Justerat
Anja Garstad 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Överförmyndarnämnden i Tranemo kommun, anne.steine@tranemo.se 

ÖiS, via e-post, ois@skovde.se 

Justitieombudsmannen, via e-post: JOkansli1@jo.se 
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Bilaga 1
Udrag ur inlämnad statistik
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 Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare  
Datum: 2022-10-04 
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Minnesanteckningar Polsam 2022-09-08 

Närvarande: 

Ulf Thifors   Ordförande kommunfullmäktige 
Karin Ljungdahl 1e vice ordförande kommunfullmäktige 
Ana Alvarez Björk 2e vice ordförande kommunfullmäktige 
Driton Bilalli  Ordförande kommunstyrelsen 
Lennart Haglund 1e vice ordförande kommunstyrelsen 
Eva-Karin Haglund 2e vice ordförande kommunstyrelsen 
Sanna Pihlajamäki Blomgren Processekreterare 
Carita Brovall   Kommunchef 
Kajsa Montan  Kanslichef 

 

1. Nya Tranemosalen 

Reflektioner ges av senaste sammanträdet med kommunfullmäktige då nya 
Tranemosalen invigdes. 

Överlag är merparten mycket nöjda med salen.  
Förvaltningen får med sig mindre frågor som skrivbordsunderlägg till presidiet, 
projektduk framför nödutgång, ljudupptagning av nya mikrofoner och kvalitetssäkring 
av livesändningen. 

 

2. Ny starttid KF 31/10 

Kommunfullmäktiges presidie kommer på fullmäktiges sammanträde 10/10 föreslå att 
sammanträdet 31/10 ändrar starttid från kl 14.00 till 16.00. 

 
3. Utbildning av förtroendevalda 

Kanslichef Kajsa Montan informerar om kommande utbildning för förtroendevalda. 
SKR kommer genomföra en utbildning för nya kommunfullmäktige 7e februari som 
heter Stärk fullmäktige. 
1a februari genomförs utbildning för samtliga förtroendevalda i Tranemo kommun. 
Utbildare är då Jan Thurvall. 



   

 

2 (2) 

Framöver kommer förvaltningen genomföra kontinuerliga utbildningstillfällen inom 
olika områden för förtroendevalda.  
Ett program över detta kommer tas fram och sträcka över hela mandatperioden.  

Polsam ger förslaget att förvaltningen ordnar ett välkomnande av nya 
fullmäktigeledamöter. Detta ska starta två timmar innan sammanträdet 31 oktober och 
innefatta information och fika.  

 
4. Ukraina 

Kommunchef Carita Brovall informerar om nuläget med flyktingmottagandet från 
Ukraina. 

 
5. Rapport från KS 

-  

6. Stora strategiska ärenden 

-  

 

7. Övrigt 

Diskussion förs om skolresultatet för Tranemo kommun. 

 

Processekreterare 
Sanna Pihlajamäki Blomgren
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