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Kommunalrådet har ordet
2020 - året där ingenting blev sig likt eller som planerat. I mars förra året började media prata om ett nytt virus
och en förväntad pandemi. Det var nog ingen av oss som trodde att vi fortsatt in i 2021 skulle leva med en
mängd restriktioner och begränsat socialt umgänge.
För en kommun innebär det påfrestningar på organisationen att fortsatt leverera skola, vård och omsorg, men med
ett gediget ledarskap och många engagerade medarbetare
kommer vi att ta oss igenom detta.
Ekonomiskt blev 2020 ett bra år för Tranås kommun
liksom de flesta andra kommuner i Sverige. Regeringen
beslutade under året om ett antal kortsiktiga bidrag vilket
har varit till hjälp, men kan också ses som en dopning av
ekonomi. Det är därför viktigt att Tranås kommun i alla
beslut vi tar ser till att använda varje skattekrona optimalt.

Tranås kommun har ett unikt läge i Sverige vilket gör oss
attraktiva som bostadsort och vi kan erbjuda attraktiva
och varierande boenden. I detta perspektiv blir bra kommunikationer ett måste. Det finns inget samhälle som går
tillbaka i utvecklingen där kommunikationer är snabba och
tillgängliga.
Tranås kommun ska vara en attraktiv plats att vara
näringsidkare på. Vi måste se till att det är lätt att
etablera sig och få det stöd som krävs. Vi vill skapa parametrarna som gör att kommunen kliver ytterligare uppåt i
företagsrankingen.
Befolkningstillväxt är ett viktigt fokusområde och vi
måste bygga och anpassa Tranås kommun för att skapa den
önskade attraktiviteten. Detta leder till utveckling av vår
kommun och gör att vi kan satsa vidare och upprätthålla
den kompetens och de samhällsfunktioner som en kommun
ska erbjuda.
Tranås kommun måste förändra sin socioekonomi
och demografi för att kunna möta framtidens välfärdsutmaningar. Viktigt är vi kan ge möjlighet att lämna ett
bidragsberoende och gå mot självförsörjning. Detta för
den enskilda individen och för att vi som kommun även
i framtiden ska kunna leverera en mycket god skola, vård
och omsorg.
Vår kommun har två egna välmående bolag som nu
påtagligt markerar i sina inriktningar och kommer att vara
aktiva att stötta vår utveckling. Tranås Energi har en ny
grafisk profil vilken understryker sin miljöprägel och ett
fiskvårdsprojekt som skapar en särställning på marknaden
eller som kunderna säger – ”Bra, miljövänligt och lokalt”.
Tranåsbostäder har intagit en mer progressiv roll att vara
med och utveckla bostadsbeståndet och genomföra strategiska markförvärv.
Jag känner att vi har ett fantastiskt utgångsläge och
Tranås kommun ska ta initiativet och själva styra vår framtida utveckling.

Mats Holmstedt
kommunstyrelsens ordförande
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4 kr

100-lappen

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

Om du betalar 100 kronor i skatt
hur mycket går till de olika verksamheterna? I illustrationen får du
en överblick om hur mycket kommunens verksamheter kostar och
fördelningen utifrån budgeten.

3,5 kr

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

Till bygglov,
detaljplaner
och miljöhandläggning.

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

42 kr

0,5 kr

Till särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård,
funktionsnedsatta, försörjningsstöd, placeringar

7 kr

av barn och vuxna.

Statistik 2020

Till räddningstjänst, förebyggande
säkerhetsarbete, central administration
och politisk verksamhet.

Kommunens resultat

I tabellerna nedan beskrivs ett urval av siffror från kommunens olika verksamheter från året 2020.

Hur finansieras kommunens verksamheter?
De flesta av kommunernas verksamheter finansieras genom kommunalskatten, med mindre bidrag från staten. Viss service, exempelvis
förskolan, är delvis finansierad av avgifter från dem som nyttjar den.
I diagrammet ser du hur fördelningen ser ut mellan kommunalskatt,
avgifter och statsbidrag samt övriga intäker för ett urval av kommunens verksamheter.

Nämnd

2020

2019

Kommunfullmäktige

-5,5

-6,3

Kommunstyrelsen

-84,1

-83,4

Barn & utbildning

-496,9

-541.0

Bygg & miljö

-5,8

-7,0

Kultur & fritid

-39,2

-41,1

Socialnämnd

-487,6

-484,6

Teknik & griftegård

-42,3

-45,3

Summa nämnder

-1161,4

-1208,7

Finansverksamhet*

1206,2

1175,2

Resultat

44,8

-33,5

Alla tal i tabellen syftar till miljoner kronor.
*I finansverksamheten finns skatteintäkter och generella bidrag.

Kommunala bolag
Förskola & pedagogisk omsorg

Kommunala bolag

2020

2019

Fritidshem

Tranås Stadshus AB

-4,2

-4,5

AB Tranåsbostäder

11,4

11,5

Tranås Energi AB

15,6

21,5

Kulturskolan
Hemtjänst & hemsjukvård
Särskilt boende

Alla tal i tabellen syftar till miljoner kronor.
För de kommunala bolagen avser utfall resultatet före skatt och bokslutsdispositioner,
före koncernelimineringar.

Personlig assistans
Vård för vuxna med missbruksproblem

Kommentar till resultatet
Tranås kommun uppvisar ett starkt resultat för
2020. Resultatet beror främst på de bidrag som
staten tillskjutit för att möta pandemins kostnader men även nämndernas besparingsarbete som
gett resultat i form av minskade kostnader.

Barn- och ungdomsvård
Ekonomiskt bistånd
Bredstorp
Idrottshus
Simhall
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De kommunala bolagen visar ett resultat före
skatt och dispositioner som är lägre än föregående
år. Den främsta orsaken till det lägre resultatet är
intäktsbortfall.		
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Ett urval av händelser 2020
Tranås - skolkommun att räkna med
Tranås kommun hamnade på en 25:e plats bland
landets 290 kommuner enligt Lärarförbundets
årliga rankning. Resultatet bygger på 10 olika kriterier som till exempel andel godkända elever från
årskurs 9 och om det finns en hög andel behöriga
lärare. Andelen behöriga lärare är en stor bidragande faktor till Tranås kommuns placering.

Långsiktigt arbete med
vattenfrågan
Renare vatten är en viktig framtidsfråga för Tranås kommun.
Kommunen arbetar aktivt för att
stoppa miljögifter från avloppsvattnet innan det når ut i våra
sjöar och vattendrag. Under året
har också kommunens avfallsplan
ställts ut för granskning, där ett
förslag på hur vi hanterar toalettpapper i framtiden fick stort
medialt intresse.

Nya gång- och cykelvägar i
Gripenberg
För att öka trafiksäkerheten
för fotgängare och cyklister har
Tranås kommun tillsammans
med Trafikverket investerat i flera
belysta gång- och cykelvägar i Gripenbergs samhälle.

Utveckling av Höganlofts industriområde
Tranås kommun arbetar för att göra Höganloft
till framtidens industriområde. Ett område på 50
hektar har förberetts för att möjliggöra nya exploateringar. En viktig pusselbit i förberedelserna för
industriområdet har varit att få till ett miljötänk,
bland annat kring hållbar dagvattenhantering och
förnybar elproduktion.
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Renoveringsarbeten på
skolor
Fröafallsskolan och Ängarydsskolan h a r u nde r å ret
ge nomg åt t
om f at t a nde
renovering. Den ombyggda
Fröafallsskolan stod klar i
augusti 2020 och arbetet har
bland annat inneburit att
solceller monterats på taket
och att en tyst matsal byggts.
Renoveringen på Ängarydsskolan har omfattat kafeteria,
toaletter och uppehållsyta.
Den fullständiga renoveringen
beräknas slutföras under våren
2021.

Nyetableringar och expansion på företagsfronten
Tranås Uniteds arbete med
att få fler företag att etablera
sig i kommunen, resulterade
bland annat i nyetableringen
av elfordonsföretaget Inzile,
som genererat flera nya arbetstillfällen. Under året har även
etablerade företag haft möjlighet att expandera; MiTek
har byggt nytt på Höganlofts
industriområde och Tranås
ögonklinik har byggt ut för
att kunna genomföra ögonoperationer. Även sport- och
fritidslivet har fått tillskott i
form av en padelhall inomhus
och flera utomhus.
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Covidteamet arbetar för minskad smittspridning
När coronapandemin bröt ut på allvar under
våren, valde kommunen att bilda ett covidteam.
Covidteamets uppgift är att förhindra smittspridning bland de äldre som bor på kommunens
särskilda boenden eller har hemtjänst. Teamet
arbetar med att spåra smittan och snabbt agera
för att förhindra smittspridning.

Förnybar elproduktion i fokus
Tranås Energi har gjort flera insatser under
året för att möjliggöra ett mer hållbart Tranås.
Bredstorps solpark byggdes och driftsattes
under året. Parken består av 3700 paneler som
är uppställda i rader över cirka 3,5 hektar mark.
Utbyggnaden av den sista fiberetappen på
landsbygden startades, vilket innebär att alla
fastighetsägare i kommunen nu har erbjudits
fiberanslutning.

Kvarteret Vitsippan växer fram
Byggnationen av kvarteret Vitsippan är i full gång och under hösten
2021 kommer hyresrätterna vara inflyttningsklara. Tranåsbostäder
har fokuserat på att skapa tillgängliga hyresrätter som passar såväl
pensionärer som den lilla familjen. Hyresrätterna har bland annat
tillhörande kolonilotter samt laddstolpar för elbilar. Allt för att kunna
erbjuda ett miljövänligt och bekvämt boende.

Innovativ integration i Stoeryd
För att öka trygghet, trivsel och engagemang bland personer
bosatta i Stoeryd, startades projektet Hemma i Stoeryd. Från början
fokuserade projektet på att öka kunskapen om sopsortering, men
breddades snart till att en gemensam lokal rustades upp för de boende
att samlas i och utbyta erfarenheter. Flera föreningar engagerade sig
dessutom i allt från läxhjälp till fotbollsträning.
Nya attraktiva boendemöjligheter förverkligas
Med fler attraktiva boendemöjligheter ska Tranås kommun attrahera fler personer att välja kommunen som bostadsort. Nya attraktiva
tomter har lokaliserats och förberetts inför försäljning. Under året
har tomterna längst med Junkaremålens strand nått etapp 3 och i
Norraby släpps byggnadsklara tomter under våren 2021.

Befolkning
Efter en stabil befolkningsökning under de senaste 15
Ålder
Tranås
Riket
Förändring %
åren innebar 2020 ett hack i tillväxtkurvan.
Totalt antal invånare minskade med 100 personer och
0-19 år
23 %
23 %
-1 %
uppgår nu till 18 903. Det var framför allt yngre och yrkesar20-65 år
52 %
57 %
-1 %
betande åldrar som minskade medan gruppen äldre ökade.
Sett till enbart flyttning hade kommunen ett negativt netto
65-79 år
18 %
15 %
+/-0
på 98 personer.
80+ år
7%
5%
+1,5 %
Enligt aktuella prognoser med utblick mot år 2030 förväntas framför allt de äldsta grupperna över 80 år att öka medan
övriga grupper är relativt stabila. Prognosen bygger dock på att allting annat är oförändrat och satsningar på attraktivt
boende, goda pendlingsmöjligheter och en bra service kan få stor betydelse för befolkningstillväxten i yrkesaktiva och yngre
åldersgrupper.

Vill du läsa mer om kommunens verksamhet 2020? Du hittar hela årsredovisningen på tranas.se
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