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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” 
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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!  

 

 

-9 -8 
-9 
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-20 

-7 

-9 

-2 

-5 -5 

-8 

1 

-1 

3 3 
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Sektionerna 2008-2022 p (exkl. Service/strategisektionen)  - 90 mnkr

7
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Tranemo Kommun balanskrav



Budget 

  Tranemo kommun  

2023–2025 

 

 

10 Budget 2023–2025 

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 



Budget 

  Tranemo kommun  

2023–2025 

 

 

25 Budget 2023–2025 

Tillsammans tar vi ansvar för vår kommun 
 

 


