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Kommunalrådet har ordet
2019 blev ett ekonomiskt misslyckat år. Till följd av ändrade förutsättningar och allmänna åtstramningar från
stat och statliga verk har Tranås kommun, och flertalet andra kommuner, hamnat i ett utsatt ekonomiskt läge.
Längre fram kan du själv notera att vi har ett stort ekonoVi noterar med glädje att staten och våra företrädare i
miskt underskott i verksamheten. Merparten kan kopplas
riksdagen uppmärksammat kommunernas dilemma och att
till utbildningsområdet, men också socialtjänsten har ett
det nu förs en diskussion om ökade generella statsbidrag
betydande underskott även
för att minimera skadorna på
om det jobbats ner successivt
kommunal nivå. Ytterst ligger
under året. Vi har således
emellertid ansvaret på oss på
stora utmaningar framför
”Om vi för en stund bortser från lokal nivå. Vi måste själva
oss. Det är inget vi blundar
hitta lösningar, bland annat
för och situationen kommer ekonomin så fungerar kommunens genom att utveckla våra verkatt kräva nödvändiga om ej
samheter, tänka nytt när det
verksamheter mycket bra.”
önskade beslut framöver.
gäller arbetssätt och använda
ny teknik.
Kommunal kärnverksamhet,
dit både skola och omsorg räknas, tar hela 85 procent av
Om vi för en stund bortser från ekonomin så fungerar
det ekonomiska utrymmet i anspråk. Detta har varit och är
kommunens verksamheter mycket bra. I jämförelse med
en medveten strategi, men det betyder samtidigt att det är
andra kommuner får Tranås generellt goda omdömen. Försvårt att hitta mer ekonomiskt utrymme för andra viktiga
hållningssättet att ha ”kunden i centrum” gäller oavsett vilka
verksamheter som kommunen förväntas utföra.
ekonomiska förutsättningar vi har att arbeta med. Ambitionen att sträva efter en långsiktig tillväxt med nya och fler
Tranåsbor måste även fortsatt stå högt på dagordningen.
Politiken i Tranås har enats om en Strategi för hållbar
utveckling som gäller för resten av mandatperioden. Den
omfattar fyra fokusområden: innovativ integration, högre
utbildningsnivå, kommunikationer samt företagsklimat.
Dessa områden ska samtliga nämnder och förvaltningar
göra verkstad av, parallellt med sina ordinarie verksamheter.
2019 blev också ett historiskt år när vi firade Tranås
100 år som stad.

Anders Wilander
kommunstyrelsens ordförande
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Siff
ffro
rorr 2019
Si

2019

2018

680 st

741 st

210 st

209 st

524 kr

441 st

65 087 st

77 583 st

119 972 st
Förskola

134 469 st

134 234 kr

138 315 kr

83 123 kr

86 518 kr

100 206 kr

85 085 kr

12 st

10,6

9 st

9 st

538 571 kr

642 059 kr

Antal utryckningar (bra

nd & trafik)

Antal beviljade bygglov
Parkkostnader per invåna

re

Antal besök i simhallen

Kommunkoncernens
ekonomi 2019
Intäkter
Skatteintäkter inv
Skatteintäkter stat
Totala intäkter
Övriga kostnader
Totala kostnader
Resultat

Nettokostnad per barn:

Miljoner

Nettokostnad per elev:

Grundskola

598,4

Nettokostnad per elev:

Gymnasiet

856,2

Antal elever per lärare:

321,9

Grundskolan

Antal elever per lärare:

Gymnasiet

1 776,5

Kostnader för personal

Antal besök biblioteket

-995,3
-813,6
-1 808,9
-32,4

100-lappen

Plats i särskilt boende

(bruttokost./år)

Serverade port. mat, sko
En lunch i grundskolan

lan och äldre

Dagsbehovet av mat äld
reomsorgen
Andel inköpta ekologisk
a varor
Skolskjutsar (antal km/år
)
Elförbrukning i Tranås

739 243 st

864 631 st

39 kr

38 kr

94 kr

92 kr

15 %

20 %

469 920 km
161 931 MWh

377 235 km
167 621 MWh

Om du betalar 100 kr i skatt, hur mycket går till de olika verksamheterna?

4 kr

Till vägar, måltider,
parker, vatten, avlopp och
begravningsverksamhet.

3 kr

Till simhall, bibliotek, idrottsplatser, spontanidrottsplatser,
skatepark, bad, friluftsanläggningar, kulturevenemang,
ungdomsverksamhet och föreningsstöd.

Till bygglov,
detaljplaner
och miljöhandläggning.

45 kr
Till förskola,
grundskola,
gymnasieskola,
vuxenutbildning,
kulturskola
och elevhälsa.

40 kr

Till särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård,
funktionsnedsatta, försörjningsstöd, placeringar
av barn och vuxna.
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1 kr

7 kr

Till räddningstjänst, förebyggande
säkerhetsarbete, central administration
och politisk verksamhet.
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Ett urval av händelser 2019
Vision och utvecklingsstrategi
Vilken kommun vill vi leva i om 20 år och vad ska Tranås kommun
satsa på framöver? Under året presenterades kommunvision 2040 –
Tranås tar initiativet – som ska ge oss en gemensam bild av Tranås
utveckling. Utifrån visionen sattes en utvecklingsstrategi med fyra
viktiga områden som ska prioriteras de närmaste åren - hållbar
integration, företagsklimat, utbildningsnivå och kommunikationer
- infrastruktur.
100-årsfirande
Tranås stad 100 år firades med färgsprakande ljusshower, Smålands
litteraturfestival, konstutställningar, familjeaktiviteter, jubileumsgala,
tårtkalas och många fler programpunkter för olika åldrar och intressen. Ett jubileumsår att minnas!

Förskola i centrum
Förskolan Nötskrikan, med möjlighet att ta emot upp till 100 barn,
invigdes. En förskola i centrum med inspirerande miljö för våra minsta.
Nya arbetssätt i Socialtjänsten
Socialtjänsten införde nya arbetsmetoder för
att öka kvaliteten och använda skattepengar mer
effektivt. Inom hemtjänsten började exempelvis
personalen att arbeta med rehabilitering i nära
samarbete med kunderna för att minska behovet av hemtjänstinsatser. Resultatet blev nöjda
kunder som upplever en ökad livskvalitet och
bättre självkänsla.

Plan för minskade koldioxidutsläpp
Kommunen arbetar aktivt för att minska verksamheternas koldioxidutsläpp. En resvaneundersökning genomfördes för att se över hur
anställda reser till och från jobbet och i tjänsten. En rad åtgärder vidtogs för att få fler att lämna bilen hemma.
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Första prideparaden
Tranås första Prideparad drog många deltagare och åskådare. Det blev en
uppskattad manifestation på bred front.

Länets bästa skolkommun
En topplacering för Tranås när Lärarförbundet rankade Sveriges bästa
skolkommuner. Tranås blev bästa
skolkommun i länet och fick en sjundeplacering i hela landet. En hög andel godkända elever och friska lärare bidrar till
det goda resultatet.
Agenda 2030
Arbetet med de globala klimatmålen, Agenda 2030, tog fart. Flera insatser
gjordes för att stärka kunskap och engagemang kring Agenda 2030. Det handlar
om att hitta nya innovativa arbetssätt som bidrar till ett hållbart samhälle.

Nya hyresrätter
Tranåsbostäder tecknade avtal om
att producera nya bostäder för första
gången på mer än 20 år. De 25 lägenheterna i sjukhusområdet med byggstart
under 2020 beräknas stå klara för
inflyttning under hösten 2021.

Alla näringslivsfrågor samlades
För att stärka hela näringslivet,
samlades alla näringslivsfrågor i
ett bolag när Tranås United, Tranås
Handel och Tranås Näringslivsförening gick samman under namnet
Tranås United.

Tranåsbor fick köpa andelar i solcellspark
Under hösten påbörjades försäljningen av andelar till den kommande andelsägda
solcellsparken. Under våren 2020 påbörjar Tranås Energi byggnationen av Bredstorp
solpark.

Befolkning
Under 2019 ökade Tranås befolkning med 16 invånare.
Totalt antal invånare är nu 19 003 personer. Ökningen har framförallt
skett i grupperna 0-19 år samt 80+ medan grupperna 20-64 och 65-79 minskat. Tranås kommun har en något högre andel äldre än riksgenomsnittet,
samt en lägre andel i de yrkesaktiva i åldrarna, 20-64 år. Andelen barn och
unga under 20 år ligger i nivå med övriga landet. Aktuella prognoser för år
2030 visar en befolkningsökning på ca 50 personer om året där andelen 80+
förväntas öka medan gruppen 65-79 förväntas minska.

Ålder

Ökning

Tranås

Sverige

0-19 år

40 %

24 %

23 %

20-64 år

- 32 %

52 %

57 %

65-79 år

-8%

17 %

15 %

80+ år

16 %

7%

5%

Vill du läsa mer om kommunens verksamhet 2019? Du hittar hela årsredovisningen på tranas.se
TRANÅS DIREKT – INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
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