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Uppföljning av KF/KS resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Målet berör samtliga sektioner, varav tre bedömer att målet 

kommer att uppnås. Omsorgssektionen och lärandesektio-

nen bedömer att målet delvis kommer att uppnås. Tillgäng-

ligheten till förskoleplatser är tydligt begränsad men åt-

gärder är insatta. 

Fortsatt högt tryck på förskolan och vård- och omsorgs-

platser (demens). 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ung-

domar i förskola och skola 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse/Analys 

Sammanfattning av betygsresultat 

Åk 6 

Bättre meritvärden på en av skolorna - övriga sämre 

Totalt lägre meritvärde än tidigare 

Flickornas resultat är högre på 4 av 5 skolor 

Åk 7-9 

Bättre meritvärden i åk 7 och 9 

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har minskat 

i åk 9 men i övriga årskurser stora skillnader mellan flick-

ors och pojkars meritvärden 

Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (78,7 % är 

behöriga till yrkesprogram ) 

Andelen elever i åk 9 som har minst betyget E i samtliga 

ämnen har minskat 

Andelen elever med betyget A har ökat 

Gymnasiet 

Det genomsnittliga slutbetyget har ökat 

Andel elever med minst E har ökat 

Behörigheten till högskolestudier är 69 %. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling/ 

Kvalitetsanalyser och utvecklingsplaner från enheterna 

skrivs nu fram och sedan ska detsamma göras på sektions-

nivå. Det mesta talar för att vi fortsätter enligt fastställd 

verksamhetsplan. 

  

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Målet berörs av fyra sektioner där näringsliv- och strategi-

sektionen bedömer att målet kommer att uppfyllas. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska upp-

leva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Målet berörs av samtliga sektioner. Tre sektioner bedömer 

att målet kommer att uppnås. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett 

hållbart samhälle i alla avseenden. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

 Kommentar 

Prognosen i september för måluppfyllelsen har blivit bättre 

än prognosen i maj. Av tolv lokala miljömål beräknas nio 

att uppnås(75%). 

Målet "God ekologisk och kemisk status i kommunens 

mark, vattendrag och sjöar" beräknas inte att uppnås under 

2016. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företags-

klimat. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Målet kommer delvis att uppnås 

Prognosen för måluppfyllelsen är sämre än tertialuppfölj-

ning 1. Resultaten från de senaste mätningarna är något 

lägre än tidigare. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet 

och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska kän-

na att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Samtliga sektioner berörs av målet. Två av fem sektioner 

bedömer att målet kommer att uppnås och tre att det delvis 

kommer att uppnås. 

Sektionerna arbetar med att utveckla informationen om 

sina verksamheter genom olika kanaler (hemsida, STT, 
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sociala medier) för att information ses som en förutsättning 

för inflytande och delaktighet. 

Kommunens ekonomi ska vara god 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Kommunens resurser skall användas på ett effektivt 

sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Sett rent till effektivitet har Tranemo kommun för många 

små enheter därav ligger de totala kostnaderna högt i jäm-

förelse med riket. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Kommunen har nio resultatmål, av dessa beräknas åtta att 

delvis uppnås medan det ekonomiska målet inte beräknas 

uppnås. 

Verksamheterna har förbättrat sin prognos från ett budget-

underskott på 10 mnkr vid prognosen i våras till ett beräk-

nat underskott för helår 2016 på 3,9 mnkr. 

Sammanfattande analys 

Ser vi några genomgående hinder? 

Påverkan i omvärlden? 

Generellt kan vi se att resultaten förbättras till följd av ett 

medvetet arbete att nå de politiska målen. 

Kommunens ambitionsnivå är hög och trots goda resultat 

och nöjda medborgare återstår en del innan målen uppnås. 

Personal- och lokalbrist borde påverka tillgängligheten till 

kommunens verksamheter liksom flyktingsituationen, 

något vi kan se exempel på genom att förskolan är trång-

bodd och arbetstyngd. 

Organisationsförändringar pågår i flera verksamheter för 

att effektivisera verksamheterna och ge bättre service. 

Arbetet med de lokala miljömålen börjar ge effekt, troligt-

vis till följd på ett ökat fokus på målen. 

Ekonomiskt finns problem framförallt inom områdena 

institutionsvård/familjehemsplaceringar, hemtjänst samt 

att personalbrist skapat högre kostnader när konsulter fått 

anlitas. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

Genomgående åtgärder 

Utbyggnad förskolor, omvandling av platser inom äldre-

omsorgen, rekrytering av chefer och personal samt åtgär-

der för att behålla personal. 

För en vidare utveckling av redovisningar och analyser kan 

sektionerna omvärldsbevaka och försöka se sin sektions 

bidrag till kommunens måluppfyllelse lite mer övergri-

pande och med ett helhetstänk. 

Alla verksamheter i kommunen måste ta sitt ansvar för att 

positivt påverka miljöarbetet. Genom övergripande gene-

rella åtgärder kan samtliga verksamheter bidra till fortsatt 

utveckling så att miljömålen förverkligas, exempelvis ge-

nom källsortering och minskad materialåtgång. 

För att nå en budget i balans har åtgärder vidtagits och 

arbetet med dessa fortgår för att till årsskiftet komma så 

nära en budget i balans som möjligt. 
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Ekonomisk översikt 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-

/koncernövergripande budget- och verksamhetsuppfölj-

ningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti 

varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den 

sista augusti och omfattar ekonomisk översikt, resultat- och 

balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska 

utfall. 

Tranemo kommun tillämpar från och med delårsbokslutet 

per 2013-08-31 RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) 

rekommendation 22 avseende delårsrapport: Med hänsyn, 

bland annat, till kravet på snabb information tillhandahålls 

information i betydligt mindre omfattning i kommunens 

delårsrapporter än vad som är fallet i årsredovisningarna. 

Denna lägre omfattning på information gäller i princip 

samtliga delar av denna rapport. Detta innebär till exempel 

att det i delårsrapporten inte redovisas en fullständig sär-

redovisning av VA-verksamheten, så som är fallet i årsre-

dovisningen. Det innebär också att det inte redovisas nå-

gon kassaflödesanalys för koncernen. 

I delårsrapporten per 2016-08-31 har använts samma redo-

visningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredo-

visning 2015. 

Delårsbokslut - kommunen 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari t 

o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska 

resultatet lika precist som i årsbokslutet, beroende på att 

periodisering av kostnader och intäkter inte sker lika nog-

grant som i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrap-

porterna är dock att betydande kostnads- och intäktsposter 

ska redovisas på rätt redovisningsperiod. 

I det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 

finns säsongsvariationer och andra effekter som gör att 

resultatet inte är ”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En 

sådan effekt är till exempel att perioden januari till och 

med augusti omfattar hela sommarlovet för elever i skolan. 

Detta medför till exempel att det inom skolan gällande 

vissa kostnader endast finns med kostnader för en termin 

av två. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att det i 

resultatet finns med betydande kostnader för semester-

vikarier inom till exempel omsorgsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m au-

gusti uppgår till 18,7 mnkr vilket kan ställas i relation till 

det prognostiserade resultatet för helåret som uppgår till 

14,0 mnkr. Det ekonomiska resultatet för motsvarande 

period förra året uppgick till 19,0 mnkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2016 uppgår till 21,2 % vilket 

är en förbättring med 1,7 procentenheter jämfört med au-

gusti förra året. Orsakerna till förbättringen är att det egna 

kapitalet ökat med 22,8 mnkr jämfört med 2015-08-31 ge-

nom resultatförbättringar. 

Låneskulden uppgår 2016-08-31 till 260 mnkr, vilket är 30 

mnkr högre än augusti 2015. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

Delårsbokslut bolagen 

Bolagskoncernen består av moderbolaget Tranemo Forum 

AB (559058-4511) och de båda dotterbolagen Tranemobo-

städer AB (556449-1966) och Tranemo Utvecklings AB 

(556662-4952). Bolagskoncernens ekonomiska resultat för 

perioden januari till augusti uppgår till 5,0 mnkr. 

Tranemo Forum AB redovisar ett resultat från det att bola-

get bildades 2016-04-12 till 2016-08-31 på - 17 tkr. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat för perioden janua-

ri till augusti uppgår till  4,3 mnkr (före skatt), vilket inne-

bär en förbättrad resultatnivå jämfört med samma period 

förra året med 0,6 mnkr. 

Tranemo Utvecklings AB redovisar ett ekonomiskt resultat 

januari till augusti på 0,7 mnkr (före skatt), vilket är 0,1 

mnkr bättre än motsvarande period 2015. 

Ekonomisk prognos – kommunkoncernen 

Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar det 

under året nybildade bolaget Tranemo Forum AB (559058-

4511) samt Tranemobostäder AB (556449-1966) och Trane-

mo Utvecklings AB (556662-4952). Under året har Tranemo 

Forum AB förvärvat samtliga aktier i Tranemobostäder AB 

och Tranemo Utvecklings AB från Tranemo kommun. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2016 progno-

stiseras uppgå till 14,9 mnkr, föregående år 15,0 mnkr. 

Resultatutveckling 2012-2016 koncernen, ex-
klusive jämförelsestörande poster 

 

 

 

Ekonomisk prognos – bolagskoncernen 

Bolagskoncernen beräknas uppnå ett resultat på 1,0 mnkr 

före skatt gällande helåret 2016. 

Tranemo Forum AB beräknas få ett resultat på - 66 tkr 

under 2016. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå 

till 0,3 mnkr (före skatt), vilket innebär en försämrad resul-
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tatnivå på 1,7 mnkr jämfört med föregående år. 

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekono-

miskt resultat på 0,8 mnkr (före skatt) under 2016, vilket är 

0,2 mnkr bättre än resultatet 2015. 

Ekonomisk prognos – kommunen 

I årets ekonomiska prognos för kommunen per 2016-08-31, 

prognostiseras ett resultat för helår 2016 på 14,0 mnkr. 

Kommunens resultat för helår 2015 var 23,0 mnkr. 

Det prognostiserade resultatet för 2016 är 6,0 mnkr bättre 

än budget för 2016. 

Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga budget 

med 14,5 mnkr, varav statsbidrag integration utgör 13,3 

mnkr. Prognosen för pensionskostnader är 5,4 mnkr lägre 

än budget. De finansiella kostnadernas prognos är 1,6 

mnkr lägre än budget. Verksamheternas nettokostnader 

förväntas överstiga budget med 15,6 mnkr, varav 11,7 

mnkr kan hänföras till ökade kostnader för integration. 

Förutom integrationskostnader överstiger verksamheternas 

nettokostnader budget med 3,9 mnkr. 

Prognostiserade större budgetavvikelser exkl kostnader mnkr

som kan hänföras till statsbidrag integration T1 T2

Institutionsvård/familjehem -4,6 -3,4

Hemtjänst -2,6 -1,0

Konsultkostnader myndighetsfunktionen -1,3 -1,3

Vård- och omsorgsboende -1,0 -0,4

Gruppbostäder och servicebostad LSS -0,7 -1,6

Hälso- och sjukvård 1,0 0,9

Förskola, grundskola, särskola -1,8 -1,0

Gymnasium -1,6 -0,3

Köp av skolplatser grundskola 0,9 0,9

Näringsliv och strategisektionen 1,2 1,6

Servicesektionen 0,4 1,3

Övriga avvikelser 0,1 0,4

Summa -10,0 -3,9
 

Resultatutveckling 2012-2016 kommunen, 

exklusive jämförelsestörande poster 

 

 

 

 

 

  

Ekonomisk prognos samverkansnämnder 

Tranemo kommun har gemensam samverkansnämnd med 

Ulricehamn gällande miljö- och bygg och IT samt gemen-

sam nämnd med Svenljunga gällande personalfunktionen 

och arbetsmarknadsfunktionen. 

Personalnämnden har en årsbudget på 9,0 mnkr och be-

dömningen är att nämnden kommer att ha en budget i 

balans 2016. 

Den gemensamma arbetsmarknadsnämnden med 

Svenljunga har en budget för 2016 på 9,9 mnkr. Bedöm-

ningen är att nämnden kommer att ha en budget i balans 

vid årets slut. 

Miljö- och byggnämnden har en nettobudget på 10,9 mnkr, 

bedömningen är att nämnden kommer att ha ett överskott 

på 0,5 mnkr mot budget för helåret 2016. 

IT-nämnden är en resultatenhet som debiterar verksamhe-

terna i Ulricehamn och Tranemo sina kostnader för hård-

vara och tjänster. Enhetens bruttobudget är 35,6 mnkr och 

bedömningen är att nämnden kommer att ha en budget i 

balans vid årets slut. 

Avstämning balanskravet 

För kommunens del innebär det prognostiserade resultatet 

att balanskravet uppnås. Balanskravsresultatet uppgår till 

1,5 mnkr. Tranemo kommun redovisar hela pensionsskul-

den i balansräkningen enligt den så kallade fullfondsmo-

dellen. Vid balanskravsavstämning återläggs den del av 

pensionsskulden som intjänats före 1998. Denna del beräk-

nas under 2016 vara relativt stor, vilket gör att det är stor 

skillnad mellan redovisat resultat och balanskravsresultat. 

Tranemo kommun har hittills uppnått balanskravet varje 

år sedan införandet år 2000. 

Balanskravsavstämning i mnkr 

Årets resultat enligt resultatprognos                14,0 

Avsteg från blandmodellen                             - 12,5 

Avstämning balanskravet                                   1,5 

 

Balanskravsresultat 2012-2016  
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Soliditetsutveckling 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det ekonomiska 

handlingsutrymmet. En sjunkande soliditet innebär att det 

ekonomiska handlingsutrymmet begränsas. 

Kommunens soliditet beräknas öka med 0,8 procentenheter 

jämfört med 2015 års nivå. I prognosen för 2016 beräknas 

soliditeten 2016-12-31 att uppgå till 19,6 %, jämfört med 

18,8% 2015-12-31. 

 

Soliditetsutveckling 2012-2016 kommunen,  

inklusive hela pensionsskulden 

 

 

 

 

  

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 74,6 

mnkr (total investeringsbudget 2016 inklusive ”ombudge-

tering” av ej förbrukade anslag 2015: 96,3 mnkr) 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen (81 mnkr) av 

investeringsbudgeten för 2016. 

Investeringsutfallet t o m 2016-08-31 uppgår till 50,1 mnkr 

(utfall jan-aug 2015: 65,0 mnkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid bör 

alla investeringar självfinansieras. Målet förväntas inte 

uppnås under 2016. Den prognostiserade självfinansie-

ringsgraden 2016 uppgår till 68 %. Under den senaste 5-

årsperioden har kommunen kunnat finansiera 82% av sina 

investeringar med egna medel och under senaste 10-

årsperioden är självfinansieringsgraden 70%. 

 

 

Nettoinvesteringar 2012-2016 

 

 

 

 

 

Avskrivningar 2012-2016 

 

Självfinansieringsgrad 2012-2016 

 

  

Dämpad efterfrågan i svensk ekonomi och svagare skat-

teunderlagstillväxt 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 

2015 med en ökning av BNP, bruttonationalprodukten, 

med 3,8 %. Under första halvåret 2016 har utvecklingen 

varit mer dämpad. Trots detta förväntas den svenska eko-
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nomin att fortsätta utvecklas betydligt starkare än ekono-

min i många andra länder. Sedan Sveriges kommuner och 

landsting, SKL prognos i april har antalet asylsökande 

kraftigt sjunkit och även antal ensamkommande barn som 

kommer till Sverige har minskat. Detta påverkar den statli-

ga och kommunala konsumtionen negativt. SKL räknar i 

sin augustiprognos med en ökning av bruttonationalpro-

dukten, BNP 2016 med 2,9% och 2017 med 2,5%. 

Trots lägre tillväxt förväntas sysselsättningen fortsätta att 

öka. Antalet arbetade timmar ökade under första halvåret 

2016. 

Skatteunderlaget förväntas att växa mer än genomsnittligt 

både i år och 2017 för att sedan gå tillbaka till en mer ge-

nomsnittlig tillväxt 2018 och 2019. Trots att skatteunder-

lagstillväxten är på en hög nivå historiskt sett 2016 och 

2017 innebär SKL:s augustiprognos ett lägre skatteunder-

lag än vad som beräknades i föregående prognos. Skatte-

underlaget förväntas stiga med 4,8% år 2016 och 4,6% 2017. 

Till följd av den snabba efterfrågetillväxten beräknas anta-

let sysselsatta öka starkt både 2016 och 2017. Arbetslöshe-

ten förväntas sjunka från 7,4 % 2015 till 6,7 % 2016. 

Inflationen i Sverige beräknas stiga med 1,1 % år 2016 och 

1,6 % 2017. 

Tillväxten i Europa bromsade in det första halvåret 2016 

och konjunkturläget förstärktes inte i samma takt som 

under 2015. Konjunkturinstitutet, KI spår att konjunkturå-

terhämtningen i Europa fortskrider men i en ganska lång-

sam takt. Folkomröstningen i Storbritannien om ett utträde 

ur EU förväntas påverka tillväxten i Europa negativt. För 

tillväxtekonomierna är bilden ljusare med fortsatt hög 

tillväxt i Kina och Indien samtidigt som nedgången i Brasi-

lien och Ryssland har dämpats. 

Sammantaget bedöms BNP i världen att öka med 3,1% i år 

och med 3,4% 2017 enligt konjunkturinstitutets augusti-

prognos. 

Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2016 för Tranemo kommun 

innebär att kommunen inte klarar av att uppnå de fast-

ställda ekonomiska mått som hänger ihop med det av 

kommunfullmäktige fastställda målet att Tranemos eko-

nomi ska vara god. 

Resultatmål: 2,65 % av skatter och utjämning innebär en-

ligt prognosen att resultatet ska uppgå till 17,0 mnkr. 

Kommunens resultat enligt prognosen uppgår till 14,0 

mnkr, målet beräknas alltså inte uppnås. Balanskravsresul-

tatet är endast 1,5 mnkr enligt prognosen. 

Över tid ska kommunens investeringar finansieras till 

100 % med egna medel: I prognosen finansieras för det 

enskilda året 2016 endast 68 % av investeringarna. Över tid 

finansieras  82 % av den senaste femårsperiodens invester-

ingar och 70 % om man tittar tio år tillbaka. Målet är inte 

uppfyllt. 

Soliditet: Målet är 17,0 % och prognosen innebär en solidi-

tet på 19,6 %. Målet beräknas uppnås. 

Endast ett av de tre ekonomiska mått som hänger ihop 

med det ekonomiska målet att Tranemo kommuns ekono-

mi ska vara god beräknas att uppnås. Totalt sett beräknas 

alltså inte målet att uppnås enligt den här prognosen för 

2016. 
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Ekonomisk prognos per verksamhetsområde 

Belopp i mnkr 

Verksamhetsområde Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

 201508 201608 2016 2016  

Servicesektionen      

Servicesektionen -25,5 -25,2 -44,2 -42,9 1,3 

Summa -25,5 -25,2 -44,2 -42,9 1,3 

      

Tekniska sektionen      

Gemensam verksamhet tekniska -5,0 -8,3 -8,5 -10,7 -2,2 

Lokalförsörjning -21,1 -18,6 -25,9 -26,2 -0,3 

Kost -12,6 -13,4 -20,4 -20,4 0,0 

Infrastruktur -9,0 -10,0 -14,3 -14,2 0,1 

Affärsverksamheter 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 0,0 

Summa -47,7 -50,6 -69,5 -71,9 -2,4 

      

Lärandesektionen      

Gemensam verksamhet lärande-
sektionen 

-20,3 -19,2 -31,5 -31,4 0,1 

Grundskola, förskola o grund-
särskola 

-100,4 -102,7 -153,4 -157,1 -3,7 

Gymnasium -36,5 -40,8 -59,6 -61,7 -2,1 

Kultur o fritid -10,0 -11,4 -16,0 -17,6 -1,6 

Summa -167,2 -174,1 -260,5 -267,8 -7,3 

      

Omsorgssektionen      

Gemensam verksamhet om-
sorgssektionen 

-7,0 -8,3 -12,3 -12,6 -0,3 

Vård o omsorg -81,8 -81,9 -123,6 -124,2 -0,6 

Funktionsnedsättning o socialt 
stöd 

-36,9 -41,7 -61,2 -64,0 -2,8 

Myndighetsfunktion -24,0 -28,5 -36,0 -41,1 -5,1 

Summa -149,7 -160,4 -233,1 -241,9 -8,8 

      

Näringsliv o strategisektio-
nen 

     

Näringsliv o strategisektionen -10,8 -11,6 -20,8 -19,2 1,6 

Summa -10,8 -11,6 -20,8 -19,2 1,6 

      

Delsumma -400,9 -422,0 -628,1 -643,7 -15,6 

      

Finansförvaltningen      

Finansförvaltningen 419,9 440,7 636,1 657,7 21,6 

Summa 419,9 440,7 636,1 657,7 21,6 

      

SUMMA 19,0 18,7 8,0 14,0 6,0 
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Investeringar 

Årets investeringsbudget inklusive ombudgeteringar uppgår till 96,3 mnkr, helårsprognosen uppgår till 74,6 mnkr. Utfallet per 

31/8 är 50,1 mnkr motsvarande 52 % av helårsbudgeten (motsvarande siffra 2015 var 51%). 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mnkr) 

 Utfall 31/8 Budget Bokslutsprognos Avvikelse 

Tekniska sektionen -45,7 -82,8 -68,1 14,7 

Servicesektionen -0,1 -6,9 -0,1 6,8 

Lärandesektionen -3,0 -4,6 -4,5 0,1 

Omsorgssektionen -1,3 -1,9 -1,9 0 

Näringsliv- o strategisek-

tionen 
0,0 -0,1 0 0 

TOTALT -50,1 -96,3 -74,6 21,6 

 

Om- och tillbyggnaden av Dalstorps skola har pågått un-

der drygt 2 år och färdigställs i september. Projektet har 

följt tidplan och budget. 

Ombyggnad av köket på Gudarpsgården är sista etappen 

av renoveringen av huset. Denna påbörjades i augusti 2016 

och beräknas vara klar februari 2017. 

Tillbyggnad av Parkhagens förskola; 2 avdelningar, nattis 

och matsal samt ombyggnad av tillagningsköket påbörja-

des hösten 2015 och lokalerna togs i bruk i augusti 2016. 

Ombyggnad har skett av gamla folkskolan vid Tranängs-

kolan, där plan 1 har byggts om för träningsskolan och 2.a 

våning för Tranängskolan. Byggnationen påbörjades våren  

 

 

2015 och inflyttning har skett i omgångar fram till augusti 

2016 när allt var klart. I samband med ombyggnaden har 

omfattande röt- och fuktskador åtgärdats vilket inneburit 

ökade kostnader som inte var budgeterade. Det har även 

varit kostnader för mer omfattande arbeten med bärande 

konstruktioner m m då huset inte såg ut som förväntat i 

samband med rivning för ändrad användning och nya 

installationer. Nu har byggnaden nytt tätt tak, nya installa-

tioner för värme och el/tele/it samt ny ventilationsanlägg-

ning. Sammantaget kan man konstatera att ett av ortens 

äldsta och mest historiefyllda hus bevarats för framtiden 

samtidigt som det moderniserats och funktionella lokaler 

skapats för skolan för en betydligt lägre kostnad än vad en 

ny byggnad skulle kostat. 

 

 

 

 

 

 

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Dalstorps skola -11,4 -11,4 0 

Gudarpsgårdens kök -8,5 -5,5 3,0 

Tillbyggnad Parkhagen -11,6 -11,6 0 

Röda Huset Tranäng -2,6 -5,0 -2,4 



Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 2 2016 11(40) 

 

Personalredovisning 

Personalredovisning 2016-01-01 – 2016-06-30 

(Samtliga uppgifter är daterade 30 juni om inte annat anges. Nyckeltal och val av redovisningssätt ligger i linje med SKL:s och 

med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer). 

Anställda per anställnings- och löneform 

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare 

detta motsvarar. Den högra kolumnen i tabellen visar på antal timavlönade visstidsanställda. De tre grupperna tillsammans 

utgör samtliga anställda i Tranemo kommun som redovisas längst ut till vänster under respektive kvartal. Nyckeltalen beskri-

ver tillsammans hur denna helhet är fördelad på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs mer specifikt hur mycket tid 

de timavlönade visstidsanställda tillsammans utfört i respektive sektion samt kostnad för detsamma. 

Tabell 1  anställda per anställnings och löneform 

   
30/6 

2016 
    

30/6 

2015 
  

 Sektion   Antal 

personer  

Månadsavl. 

Tillsvidare 

Månadsavl. 

Visstid 

Motsv. 

antal 

årsarbetare 

Timavl. 

visstid 

Antal 

personer 

Månadsavl. 

Tillsvidare 

Månadsavl. 

Visstid 

Motsv. 

antal 

årsarbetare 

Timavl. 

visstid 

 Lärande   582  364 92 420,42 126 592 354 52 374,28 186 

 Omsor-

gen  

 799  430 84 452,28 285 726 413 70 421,09 243 

 Service   37  35 2 35,99 0 37 31 4 34,04 2 

 Närings-

liv & strat  

 12  8 0 8,00 4 15 9 1 9,50 5 

 Tekniska   140  105 11 108,11 24 151 104 8 101,44 39 

 Totalt   1570  942 189 1 024,80 439 1 521 911 135 940,35 475 

Tabell 2  antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda samt kostnad 

  1/1-30/6 2016   
1 /1-30/6 

2015 
 

 Sektion  Antal timmar  Motsv. antal 

årsarbetare  

Kostnad Antal timmar Motsv. antal 

årsarbetare 

 Kostnad  

 Lärande  21 753  21,97  3,07 mnkr 19 800 20,00  2,64 mnkr  

 Omsorgen  42 585  43,01  5,34 mnkr 40 673 41,08  5,06 mnkr  

 Service  2 327  2,35  0,35 mnkr - -  -  

 Näringsliv & 

strat  

-  -  - - -  -  

 Tekniska  5 537  5,59  0,72 mnkr 4 016 4,06  0,48 mnkr  

 Totalt  72 202  72,92  9,48 mnkr 64 489 65,14  8,18 mnkr  
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Sysselsättning (månadsavlönade) 

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver sysselsättningsstrukturen fördelat på antalet hel- och deltidsanställda av samtliga månadsav-

lönade. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras 

med antalet anställda. 

Tabell 3  heltid/deltid (månadsavlönade) 

  30/6 2016   30/6 2015  

 Sektion  Heltid  Deltid  Medel-

sysselsättning 

Heltid Deltid  Medel-

sysselsättning  

 Lärande  337  119  93,63 297 109  93,34  

 Omsorgen  253  261  87,99 217 266  88,65  

 Service  31  6  97,26 30 5  97,25  

 Näringsliv & 

strat  

8  0  100,00 9 1  95,00  

 Tekniska  84  32  94,01 78 34  92,22  

 Totalt  713  418  91,34 631 415  91,30  

Frånvaro  

Nyckeltalet i tabell 4 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtids-

sjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till 

och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta. Dock finns det till exempel 

samband mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare. 

Tabell 4 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

   
1 /1-30/6 

2016 
   

1 /1-30/6 

2015 
 

 Sektion  Sjukfrånvaro 

total 

Sjukfrånvaro 

korttids 

Sjukfrånvaro 

långtids 

(mer än 59 

dagar) 

Kostnad Sjukfrånvaro 

total 

Sjukfrånvaro 

korttids 

Sjukfrånvaro 

långtids 

(mer än 59 

dagar) 

Kostnad 

 Lärande  4,87 2,45 2,42 1 011 000 4,86 2,41 2,45 962 000 

 Omsorgen  7,08 4,41 2,67 1 587 000 7,36 4,61 2,75 1 619 000 

 Service  3,77 1,73 2,04 59 000 5,52 2,51 3,01 63 000 

 Näringsliv & 

strat  

3,02 3,02 0,00 16 000 3,64 3,45 0,19 42 000 

 Tekniska  7,17 2,79 4,38 285 000 5,91 3,46 2,45 232 000 

 Totalt  5,99 3,30 2,69 2 958 000 6,03 3,49 2,54 2 918 000 
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Servicesektion 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -44,2 -42,9 1,3 

Summa investeringar -6,9 -0,1 6,8 

Investeringspotten uppgår till 6 750 tkr per 2016-08-31. Prognosen förutsätter att ytterligare 

medel ur investeringspotten ej tas i anspråk. 

Servicesektionens prognostiserade överskott består till stor 

del av vakanser. För personalsamverkan med Svenljunga 

prognostiseras ett överskott på 41 tkr, av vilket Tranemos 

andel är 21 tkr. De delar av personalfunktionen som inte 

ingår i samverkan lämnar ett överskott, då bland annat 

medel för fackliga företrädare, anpassningsåtgärder, ar-

betsmiljöåtgärder och kompetensutveckling inte beräknas 

behövas tas i anspråk i samma utsträckning som budgeten 

medger. 

Åtgärder 

Prognosen är att det ekonomiska resultatet för servicesek-

tionen 2016 kommer att bli ett budgetöverskott. Åtgärder 

behöver därför inte vidtas. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås. 

Analys 

Funktionen har en rutin som säkerställer att vid ev köbild-

ning i växeln så "larmas" kollega som direkt startar upp 

ytterligare ett växelbord och hjälper till att korta kön. När 

en inringare ställer frågor till växeltelefonisten eller ber om 

hjälp att finna fram mer information ökar risken för kö-

bildning. Det är viktigt att tänka på att ju fler krav och 

förväntningar som ställs på växeltelefonisten (svara på 

enkla frågor istället för att hänvisa vidare till handläggare) 

desto mer tid tar varje samtal vilket leder till högre risk för 

köbildning. 

Goda fungerande rutiner finns för kommunens e-

posthantering, registrator ansvarar och diarieför inkom-

men post samt skickar vidare till ansvarig handläggare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Följa utvecklingen om förväntningar på växeltelefonister-

nas svarskompetens så att kraven är rimliga i förhållande 

till bemanningsnivå. 

E-posthanteringen fortsätter enligt befintlig plan. 

  

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

liv. 

 Ej påbörjad 

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska 

uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra servi-

ce, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Prognosen är att målet kommer att uppnås. 

Analys 

Kunskapsbristen som identifierats ute hos sektionsadmi-

nistratörerna har hindrat ett korrekt hanterande av regi-

strering av handlingar. Genom ökad kunskap och nya och 

kompletterande rutiner anpassade efter verksamheterna 

säkerställs hantering av handlingar på ett korrekt sätt vil-

ket är ett nödvändigt underlag för ett korrekt och skynd-

samt utlämnande av handling. 

Högt medvetande internt att målsättningen om ett gott 

bemötande är väldigt viktigt gör att det finns en förväntan 

om gott bemötande, vilket leder till medvetet gott förhåll-

ningssätt och goda resultat. 

Granskningsrapporten efter revisionens granskning av 

ärendehantering gav viktig information om svaga punkter 

i hanteringen. Dessa åtgärdas enligt fastställd plan och 

bidrar till ökad kunskapsnivå och tydligare rutiner som 

säkerställer korrekt ärendehantering. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbildningsinsatserna forsätter tillsammans med ett per-

sonligt handledande i upprättande av verksamhetsanpas-

sade rutiner. 

Arbetet att behålla ett gott bemötande fortsätter enligt plan. 

  

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet 

och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska kän-

na att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Senaste kommentar 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås. 

Analys 

Ny hemsida ställer krav på korrekt och uppdaterad infor-

mation på de områden som Medborgarservice och process-
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stöd ansvarar för. Vi har identifierat flera förbättringsom-

råden men hinner inte riktigt med alla åtgärder som plane-

rats pga vakanser under sommaren och nödvändig priori-

tering av andra områden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Prioritering av arbetet med utveckling av hemsidan så 

snart vakanser är tillsatta. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Servicesektionens ekonomiska resultat för 2016 exklusive 

åtgärder hänförbara till statsbidrag för integration förvän-

tas bli ett budgetöverskott med 1,3 mnkr. Det beräknade 

överskottet beror på sjukskrivningar, vakanser i samband 

med personalomsättning och föräldraledighet. 

Det är tre resultatmål som berör sektionen i nuläget. Av 

dessa beräknas två uppnås under 2016 och ett delvis upp-

nås. 

Resultatmålet "ge alla medborgare förutsättningar att leva 

ett bra liv" kommer att följas upp framåt, men eftersom 

verksamheten har startats upp i andra tertialet 2016 är det 

för tidigt att ge en prognos för måluppfyllelsen. 

Sammanfattande analys 

Målen gällande tillgänglighet och gott bemötande och 

service förväntas uppnås under året. Ett målmedvetet 

arbete på funktionen för medborgarservice och processtöd 

med att förbättra rutinerna i telefonväxeln har givit ett bra 

resultat. Likaså har dialogen som regelbundet förs på funk-

tionen om vikten av ett gott bemötande gjort att det målet 

beräknas att uppnås. 

Målet gällande medborgarens möjligheter till inflytande, 

delaktighet och möjlighet att påverka beräknas att delvis 

uppnås. Handlingsplan finns för att komma upp i nivån att 

målet uppnås helt, men personalomsättning och vakanser 

gör att bedömningen är att målet inte kommer att nås fullt 

ut under 2016. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

För att även uppnå målet för invånarens delaktighet, infly-

tande och möjlighet att påverka kommer utvecklingsarbe-

tet att fortsätta. Kommunens nyligen implementerade nya 

hemsida ska användas i utvecklingsarbete för att på sikt nå 

målet. Rutiner behöver anpassas till den nya hemsidan. 

När det gäller det ekonomiska resultatet så förväntas en 

budget i balans för 2016.
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Näringsliv- och Strategisektion 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -20,8 -19,2 1,6 

Summa investeringar -0,1 0,0 0,1 

Sektionen har under 2016 haft vakanser som ej har tillsatts 

motsvarande 437 tkr. Anslaget för fiberföreningar på 

105 tkr kommer ej tas i anspråk, och har satts till 0 kr i 

kommande års budget. Medlemsavgiften till Leader Sjuhä-

rad har minskats med 217 tkr jämfört med budget. Denna 

budget minskas motsvarande till 2017. Även Business 

Region Borås har minskat sin avgift med 150 tkr. Planverk-

samheten och marknadsföringsåtgärder prognostiserar ett 

överskott på 300 respektive 200 tkr. Miljö och bygg pro-

gnostiserar ett överskott om 500 tkr av vilket Tranemos 

andel är ca 170 tkr. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Prognosen är att målet kommer uppfyllas. 

Analys 

Inom turism har en ny websida har publicerats i samver-

kan med Svenljunga kommun. Tranemo kommun är nu 

med i ett projekt angående Infopoints tillsammans med 

övriga kommuner i Boråsregionen. Borås Borås är projekt-

ägare. En gemensam fiskebroschyr tillsammans med 

Svenljunga undersöks för genomförande 2017. 

Handlingsplan för besöksstrategin är under planering. 

Tranemo är tillsammans med Svenljunga mycket närva-

rande på Facebook och Instagram under namnet svenl-

jungatranemoturistbyrå och viss marknadsföring av dessa 

har bidragit till fler besökare och följare. Turistbyrån är 

flyttad till Glasets Hus och har gett bra respons under 

sommaren. 

Information om folkhälsomålen finns på hemsidan med 

tips och vägledning. 

Ny responsiv hemsida är lanserad. Verksamheterna känner 

till våra kanaler på sociala medier och använder dessa via 

kommunikatörerna. Regelbundna träffar genomförs med 

redaktörer som är ansvariga för verksamheternas sidor. 

Under våren har skola och förskola kommit igång med 

flera e-tjänster som ligger väl synliga på hemsidan. 

In kollektivtrafikområdet är hållplatsinventeringen med 

Västtrafik är avslutad. Följande hållplatser kommer efter 

samråd med Trafikverket att läggas till: 

 Industrivägen vid Fyndlagret 

 Grimsåsskolan 

 Sjötuna 1 Mossebo 

 Järphult 

 Horshagavägen 

 Backaryd, Nittorp 

Synpunkter på hållplatser har förvaltningen i första hand 

fått genom att tillfråga invånarna i kommunen. Vidare har 

särskild vikt lagts vid var skolskjutselever bor. Implemen-

tering av hållplatserna ovan kan tidigast ske december 

2016. 

I maj 2016 beslutades att Tranemo kommun ska göra ett 

tillköp avseende Skolkort fritid sommar till samtliga ungdo-

mar födda mellan 1997-2001. Detta tillköp inkluderade 

även asylsökande. Cirka 800 ungdomar kunde under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti åka gratis med 

kollektivtrafiken i hela Västra Götaland dygnet runt. 

Efter införandet av seniorkort har till dags datum (augusti 

2016) har cirka 1574 seniorer valt att tacka ja till erbjudan-

det om seniorkort. Den preliminära kalkylen (KS/2014:587) 

angav att år 1 skulle 1890 seniorer tackat ja till erbjudandet 

om seniorkort. 

Västra Götalandregionens avdelning för kollektivtrafik och 

infrastruktur har påbörjat ett arbete med nya stationslägen 

för järnvägstrafiken. En första workshop har genomförts på 

tjänstemannanivå. I det inledande arbetet gjorde VGR en 

förutsättningslös inventering och har identifierat 26 tätor-

ter, med minst 500 invånare, som ligger utmed det järn-

vägsnät som idag trafikeras med reguljär tågtrafik. Läng-

hem och Grimsås är två potentiella framtida stationslägen. 

Näringsliv- och Strategisektionen bedriver ett lobbyarbete 

för att dessa stationer ska bli verklighet. Bland annat har 

Boråsregionens kommunalförbund och VGR;s avdelning 

för Infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med Tra-

nemo kommun gjort ett platsbesök i Länghem. 

I juni 2016 antogs Tranemo kommuns fiberstrategi i kom-

munfullmäktige. Det som återstår gällande den är att göra 

en kostnadsberäkning för den tillhörande handlingsplanen. 

Besök har genomförts i bland annat Månstads bygdegård 

för att kommunicera ut strategin. 

Bostadsförsörjningsplanen beräknas vara klar under 2016 

för politisk hantering. 

Den 9 juni 2016 träffades Entreprenörsregionens infrastruk-

turgrupp på Glasets hus i Limmared. Infrastrukturgruppen 

bjöd in tjänstemän från berörda regioner. Mötet fokuserade 

på arbete med kommande planprocesser, fokus på samar-

bete mellan regionerna samt utveckling av järnvägarna 

inom Entreprenörsregionen. Regionerna informerar om 

sina framtidsplaner och diskussioner fördes kring: 

- regionala inspel till nationell plan 

- nya objekt i regional plan 

I samband med detta möte delgav också Tranemo kom-

mun sina ambitioner om stationslägen i Länghem och 

Grimsås. 

Åtgärdsvalsstudie för riksväg 27 förväntas formellt avslu-

tas under september månad 2016. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi är 

igång och den kommer att behandlas politiskt under hös-

ten 2016. Därefter har vi en strategi som ska implementeras 

och göras känd i verksamheterna, den kommer att vara en 

vägledning och hjälp i verksamheternas kommunikations-

arbete. 

För att få fler medborgare att söka folkhälsobidraget kom-

mer folkhälsosamordnaren ta direktkontakt inför nästa 

ansökningsperiod med föreningsliv och byalag för att för-

klara vad de kan söka pengar för. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås. 

Kommentar 

De regelbundna aktiviteterna inom folkhälsa för det trygg-

hetsskapande arbetet pågår som planerat. Ihop med aktivi-

teterna ligger en reviderad samverkansöverenskommelse 

till grund för att medborgarna ska känna sig trygga i 

kommunen. Folkhälsoinsatser sker löpande, vi erbjuder 

bl.a. en föreläsningsserie "Tema livsviktigt " där vi i år 

satsar stort på kost och hjärna, då vi har övervikt i befolk-

ningen samt att den psykiska ohälsan ökar och ett sam-

band finns mellan dessa frågor. Vi erbjuder goda förutsätt-

ningar för integration, föräldrastöd, aktiviteter i kommu-

nen, informerar ungdomar genom besök på skolan, ut-

märkt förening- projekt mm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förvaltningen fortsätter med de planerade aktiviteter som 

pågår för att medborgarna ska känna sig trygga i kommu-

nen. Det lokala brottsförebyggande rådet ska vidareutveck-

las för att optimera det trygghetsskapande arbetet. 

Arbetet för att skapa förutsättningar till att ha goda upp-

växtvillkor (vilket är förutsättningen för att leva ett bra liv) 

är i fokus och är grunden till arbetet för folkhälsan där vi 

arbetar vidare. 

Förvaltningen jobbar med gestaltning av allmänna ytor för 

att trygga en säker och trivsam miljö, tillgänglig för alla. 

Avseende infrastruktur har förvaltningen har under första 

kvartalet 2016 tagit fram en bredbandsstrategi som sträcker 

sig fram till och med år 2020. Syftet med strategi är att 

skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så 

att fler kan delta i det demokratiska samhället och kunna 

använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och 

vistas. Strategin visar kommunens bredbandsmål och före-

slår ett antal åtgärder för att nå dem. Detta för att ge kom-

munens invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö 

och en hållbar utveckling. 

Bredbandsstrategin är väl förankrad med fiberföreningarna 

inom kommunen. 

Inom landsbygdsutveckling har ansökningar om förskö-

ningsmedel kommit in och beslut om fördelning är poli-

tiskt antagen. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska upp-

leva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse:  

Målet kommer att uppfyllas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kommunen har under våren 2016 beslutat om att införa 

planbesked, under hösten fortsätter arbetet med att ta fram 

arbetssätt och mallar för hur arbetet ska gå till. 

Skolskjuts har i år planerats med god framförhållning, 

föräldrar som önskat återkoppling har fått samtal från 

ansvarig för skolskjutsfrågor. Uppföljning av skolskjutsen 

med leverantören kommer att ske under september månad. 

Tjänstemännen arbetar kontinuerligt med att vara pålästa 

inom respektive ansvarsområde för att målet ska uppnås. I 

sektionen arbetar vi med att ge invånarna ett gott bemö-

tande, bra service och korrekt handläggning. 

Vid frånvaro hänvisas e-post till växel och automatiskt 

meddelande läggs in vid längre frånvaro. 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsförsöj-

ningsplan. Planen beräknas vara klar för politisk hantering 

under hösten 2016. Arbetet har bland annat inneburit att 

träff har hållits med de lokala byggherrarna under första 

kvartalet 2016. Vidare har möten genomförts med arbets-

marknadsenheten, socialenheten, Tranemo bostäder och 

kommunens integrationssamordnare. Allt i syfte att se över 

de olika behov som finns i kommunen. Behoven kommer 

att beskrivas i bostadsförsöjningsplanen. 

Förvaltningen jobbar för att erbjuda ett varierat utbud av 

boendemöjligheter i kommunen som helhet. En parker-

ingsnorm har framarbetats för att säkerställa att inte grön-

ytor används för onödigt mycket parkering. 

Inom miljöstrategiska arbetet har vi i år brutit ner tidigare 

mål och därmed skärpt och förtydligat vad vi menat med 

hållbar planering. Arbetet med främst ekosystemtjänster 

och förtydligandet av vad vi menar med hållbart byggande 

kommer fortsätta under året. Att få med ekosystemtjänster 

i detaljplanearbetet kommer intensifieras under hösten. 

Just nu arbetas det på planer för både flerbostadshus och 

villor. Efterfrågan på planer som tillåter flerbostadshus är 
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störst. 

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis uppnå målet. 

Analys 

Tranemo kommun har årligen dialog med Västtrafik i syfte 

att utveckla kollektivtrafiken. Kommunen ges möjlighet att 

beskriva utbyggnadsplaner och samhällsförändringar som 

kan påverka kollektivtrafiken. Utöver detta ges kommunen 

möjlighet att påverka utformandet av trafikförsörjnings-

programmet som styr utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Det är med dessa två verktyg som kommunen kan påverka 

kollektivtrafikens utveckling. 

God ekologisk och kemisk status i kommunens mark, 

vattendrag och sjöar (Vatten) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer ej att uppnås. 

Analys 

Vi har fortfarande vattendrag som är påverkade av försur-

ning som inte kalkas. Arbetet har dock påbörjats för att 

komma till rätta med det men arbetet tar tid. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Biotopkartering av Musån är en del av att upprätta en 

åtgärdsområde för kalkning som planeras i år. Kunskapen 

om vandringshinder är fortsatt låg inom kommunens 

mark. 

Naturen i kommunen är en viktig och attraktiv till-

gång (Natur) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås. 

Analys 

Naturvårdsplanen antogs i juni 2016. Naturvårdsplanen 

ger nya mer detaljerade verksamhetsmål att arbeta in. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta in de nya verksamhetsmålen. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås. 

Analys 

Det är långvarig trend att kollektivtrafik ersatt poolbilar 

vid längre resor. Andelen miljöbilar är fortsatt hög. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Många resor till möten kan ersättas av videokonferenser 

eller resfriamöten via lync. Ska vi nå regionala och natio-

nella mål om fossilbränslefria fordonsflottor bör kommu-

nen sätta nya fordonsmål. 

Beskrivningsfält 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företags-

klimat. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Under årets första månader har en rad företagsbesök gjorts. 

Vid möten med aktörer utgår vi ofta från affärsplansmallen 

från Turistrådet Västsverige för att peka på de krav som 

sätts utifrån Sverige, Norden, Världenperspektiv. Denna 

arbetar vi utifrån för att öka exportmognaden hos våra 

aktörer. 

Samverkan sker idag främst med Svenljunga kommun och 

med Turistrådet Västsverige. Men även med de övriga 

kommunerna i Boråsregionen, främst i form av projekt. 

Tillsammans med Connect Väst har två kompetenspaneler 

genomförts, en modell för att få företag att ta nästa steg till 

att utvecklas. Ett samarbete med Nyföretagarcentrum och 

Svenljunga kommun är inlett för ett projekt riktat mot att 

öka kvinnligt företagande. 

Företagarfrukost som är en mötesplats för alla företagare 

har skett vid fyra tillfällen hittills i år och ytterligare tre är 

planerade. 

För att lyfta alla företag i kommunen kommer årets när-

ingslivsgala anordnas av Tranemo och Svenljunga kom-

muner där det också utses årets profil inom handel och 

service, årets profil inom turism samt Årets Företagare 

(som delas ut av företagarföreningen Företagarna.) 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet 

och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska kän-

na att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Politiker luncher ska genomföras under året. 

Folkhälsobidraget är till för att öka delaktigheten i samhäl-

let och känna att man har ett inflytande i kommunen. Bi-
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draget ska uppmuntra till förutsättningarna för välviljan 

att sprida folkhälsoinsatser i kommunen. Förvaltningen 

arbetar med att få in fler ansökningar till folkhälsobidrag 

genom att synas ute exempelvis med föreläsning om vårt 

lokala folkhälsoarbete i kommunen. Folkhälsosamordnaren 

föreläser också om vårt arbete för elever i gymnasieskolan. 

Under slutet av 2015 och första kvartalet av 2016 har en 

skolskjutsgrupp bildats. Gruppen har arbetat med trafiksä-

kerhet, linjetrafikstrategi och handlingsplan för skolskjuts. 

I gruppen har representanter från brukarråden bjudits in 

för att deltaga. Gruppen har även involverat rektorer, NTF, 

Västtrafik och konsulter under ledning av Tranemo kom-

mun. Arbetets ambition har varit att öppna upp skol-

skjutsplaneringen och arbetet med densamma. Gruppen 

kommer även fortsättningsvis träffas vid behov. 

Under årets första månader har kommunen inte aktivt 

arbetat med LEADER då programmet precis startats. Vid 

förfrågningar om andra projektmedel vägleder kommunen 

aktörer vidare till möjliga externa finansieringsmöjligheter. 

Vi för dialog med byalagen i samband med förskönings-

medel. Just nu pågår ett arbete med att höja och lyfta orter-

na genom Arenaveckan. Vi har även informerat om möjli-

geten till LEADER Sjuhärad under vinterns kommunbyg-

deråd. 

Inlägg formuleras för att öppna upp för dialog på Facebo-

ok. Instagramkontot är igång och speglar verksamheternas 

vardag. 

En dialog för kontinuerligt med näringslivet för att de ska 

kunna påverka innehållet i till exempel företagarfrukostar 

eller om de önskar andra insatser/aktiviteter. 

Införandet av planbesked kommer öka medborgarens 

möjlighet till påverkan i planprocessen. Införandet kom-

mer också säkerställa att alla får samma hantering. 

I dag finns etablerade mötesplatser där synpunkter tas om 

hand, det är det finns idag nätverk inom respektive verk-

samhetsområde. Vi arbetar aktivt med sociala medier, 

hemsida och tryckt media för att informera och bjuda in till 

dialog och synpunkter, till exempel kring hållplatser för 

kollektivtrafik m.m. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Målen prognostiseras att uppfyllas inom ramen för budge-

ten. 

Sammanfattande analys 

Sektionen är nu fullt bemannad och flertal tidigare pågå-

ende projekt är nu avslutade och påverkar måluppfyllelsen 

positivt. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

Sektionen är sedan maj månad fullt bemannade dock är 

EU-samordnaren tjänstledig under perioden september 

2016-maj 2017. Att vi nu är fler i tjänst innebär att vi nu kan 

fokusera på att ta upp de uppdrag som under 2015 inte var 

möjliga att genomföra samt arbeta för att nå 2016 års mål. 

Vi kommer att nå budget i balans med överskott.
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Lärandesektion 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -260,5 -267,8 -7,3 

Gymnasium -59,6 -61,7 -2,1 

Förskola, grundskola. sär-

skola 
-153,4 -157,1 -3,7 

Kultur och fritid -16,0 -17,6 -1,6 

Övergripande verksamheter -31,5 -31,4 0,1 

Summa investeringar -4,6 -4,5 0,1 

Lärandesektionens samlade prognos resulterar för närva-

rande i ett budgetunderskott motsvarande 7,3 mnkr. Av 

detta underskott beräknas ca 7,2 mnkr vara relaterade till 

det ökade mottagandet av nyanlända och kan troligen 

finansieras genom utökad budgetram. Sektionens egentliga 

underskott beräknas därmed uppgå till ca 0,1 mnkr och 

kommenteras nedan. 

Området övergripande verksamheter prognostiserar ett 

budgetöverskott på ca 1,1 mnkr. Den enskilt största anled-

ningen är ett minskat köp av skolplatser hos andra kom-

muner och övriga utförare inom grundskola, vilket beräk-

nas innebära ett överskott med ca 0,9 mnkr. Ledning och 

administration samt verksamheten för kompetens och 

utveckling beräknas resultera i ett överskott på 0,7 mnkr 

pga av sjukskrivning samt återhållsamhet. Skolskjutsar 

beräknas resultera i ett underskott med ca 0,3 mnkr. Det 

bör poängteras att den upphandlade skolskjutsen beräknas 

resultera i ett överskott med 0,5 mnkr, det är kostnader för 

övrig skolskjuts såsom elevresor, växelvis boende, för-

stärkningsbuss mm som likt föregående år är höga. Dess-

utom ökar kostnaderna från Västtrafik angående elevers 

busskort. 

Området förskola, grundskola och särskola redovisar ett 

beräknat underskott med 1,0 mnkr. Den största delen hän-

förs till förskola, fritidshem och skola i Limmared, Läng-

hem och Dalstorp samt utökning med förskolechefer i 

Limmared och Länghem från augusti. Ytterligare en orsak 

till det stora underskottet inom förskola, grundskola, sär-

skola är besparingen som lades på sektionen med anled-

ning av mindre barngrupper. Det lades en besparing 2016 

på 1,5 mnkr men endast 0,75 mnkr kommer in som bidrag 

2016. Resterande 0,75 mnkr finns nu som underskott i 

prognosen. För läsåret 16/17 har det sökts bidrag på nytt 

men detta kräver insatser minst motsvarande nivån som 

bidraget. Särskolan redovisar en prognos på ca 0,4 mnkr 

som beror på ett enskilt ärende inom gymnasiesär som 

kräver extrainsatser. Det samlade underskottet för området 

reduceras till 1,0 mnkr på grund av högre prognostiserat 

bidrag från Migrationsverket än budgeterat. 

Området gymnasium prognostiserar ett underskott på 0,3 

mnkr. Köp av platser avseende vuxenutbildning i andra 

kommuner beräknas resultera i ett budgetunderskott på 

ca 0,5 mnkr. Likt föregående år är efterfrågan på vuxenut-

bildningen stor. Den absolut största andelen platser köps 

från Svenljunga kommun. Kostnaderna för ledning och 

administration beräknas överstiga budget med 0,4 mnkr. 

Under året finns en konsult inhyrd som rektor samt att 

ordinarie administratörer är föräldralediga och delvis sjuk-

skrivna. Flera nya personer gör att det behövs något högre 

bemanning. Verksamheten för undervisningen inklusive 

ordinarie IM-språk-verksamheten bedöms resultera i ett 

underskott med 0,4 mnkr. Verksamheten för SFI beräknas 

resultera i ett underskott motsvarande 0,4 mnkr. Det sam-

lade underskottet för området gymnasium reduceras till 

0,3 mnkr på grund av högre prognostiserat bidrag från 

Migrationsverket än budgeterat. 

Området kultur och fritid prognostiserar ett överskott på 

ca 0,1 mnkr. 

Åtgärder 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för 

alla kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid bra. 

Förskolan kö. 

Analys 

Förskolan fullbelagd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad pågår. 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Redovisas i separat bildspel. 

Analys 

Redovisas i separat bildspel. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kvalitetsanalys kommer i september. 

Verksamheten ska stimulera och bidra till barns ut-

veckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

God men något lägre än tidigare år. 

Analys 

Förskolan är arbetstyngd och trångbodd. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad av förskolor, rekrytering av ytterligare chefer 

och personal. 

Varje elev kan använda modern teknik som ett verk-

tyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

IKT satsningen löper enligt plan. 

Analys 

Viss riktningsförändring tagen i F-6. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad med Google apps for education GAFE. 

Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå 

målen i läroplanen.(Utvecklad elevhälsa) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Överlag god. 

Analys 

Förstärkningar har gjorts och Elevhälsan har prioriterats. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt Elevhälsoplanens intentioner. 

Utveckla undervisningen i matematik via matematik-

lyftet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen för utbildningsinsatsen är god. Elevernas 

resultat återstår att se om det blivit någon effekt. 

Analys 

Matematiklyftet har upplevts positivt av alla deltagare och 

avslutas i år. Sista läsåret har samtliga genomfört en IKT 

modul. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Implementera den nya didaktiska kunskapen i undervis-

ningen och fortsätta det kollegiala lärandet. 

Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. Ett omtag togs i frågan 

då det ordnades en kompetensutvecklingsdag 7 mars för 

all personal från förskola upp till gymnasiet. 

Analys 

Rektors/Förskolechefs prioritering, lokala engagemanget 

och medarbetarnas förkunskaper har haft stor betydelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mer styrdokument och stödmaterial från Skolverket har 

kommit 2016. Detta tillsammans med en plan för Tranemo 

kommun kommer att säkra upp arbetet. 

Förstelärarna ska bidra till utveckling av skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Totalt sett har förstelärarnas arbete upplevts värdefullt. 

Effekterna genomslaget på elevernas resultat är svårt att se 

i ett så här tidigt skede. 

Analys 

Uppdragen behöver breddas och handla mer om hållbart 

och kollegialt lärande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försteläraruppdragen blir permanenta. Alla tjänster söks 

om och uppdragen formuleras för att bära över tid. 

Barnens/elevernas/de studerandes trivsel och nöjdhet 

i förskola, fritidshem och skola ska vara på en hög 

nivå samt målgruppen för verksamheten inom kultur 

och fritid 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Marginella förändringar överlag höga resultat dock en 

märkbar försämring i förskolan. 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100 %. 

Trots resultat på 93- 94 % är målet inte fullt uppfyllt. 

Analys 

Hög beläggning i förskolan.  Tillgången för barn med 15 

timmars placering och den förändring som gjordes tempo-

rärt vid årsskiftet har lett till ett missnöje. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering. 

Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i 

förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Marginella förändringar överlag höga resultat dock en 

märkbar försämring i förskolan. 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100 %. 
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Trots resultat på 94-95 % är målet inte fullt uppfyllt. 

Analys 

Hög beläggning i förskolan. Tillgången för barn med 15 

timmars placering och den förändring som gjordes tempo-

rärt vid årsskiftet har lett till ett missnöje. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid har ett mycket högt "nöjdhetsindex" och 

fyller en viktig funktion här. Skolan börjar också bli allt 

bättre på att möta "alla". 

Analys 

Kultur och Fritid har blivit bättre på att målstyra sin verk-

samhet. Skolan har utvecklat elevhälsan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fortsätta påbörjat arbete med det som nämns ovan i 

analysen. 

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska 

uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra servi-

ce, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräld-

ra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgäng-

ligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräld-

ra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgäng-

ligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Tillgängligheten via e-post till handläggare ska vara 

på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräld-

ra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgäng-

ligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräld-

ra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgäng-

ligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet 

och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska kän-

na att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Överlag goda resultat. 

Analys 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100 %, 

En viss tillbakagång förskolan.(15 timmars) 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering av personal till förskolan. 

Sektionens resurser skall användas på ett effektivt 

sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sett rent till effektivitet har Tranemo kommun för många 

små enheter därav ligger de totala kostnaderna högt i jäm-

förelse med riket. 
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Utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmil-

jöarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Här har vi kommit igång bra och har ett väl utvecklat sys-

tematiskt kvalitetsarbete nu. 

Analys 

Är framtagen får 15/16 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Finns i handlingsplan för 16/17 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

I Tertialuppföljning 1 beräknade Lärandesektionen sam-

mantaget att lämna ett underskott på ca 2,3 mnkr. I denna 

prognos lämnar vi nu en förbättrad prognos och räknar 

med att underskottet landar på endast 0,1 mnkr. Relativt 

sett med alla variabler ett nollresultat med en budget på 

270 mnkr. Anledningen till det förbättrade resultatet är 

inga förändringar i utfallet. Det handlar om en ny intäkts-

prognos gällande Migrationsmedel. Nu vet vi mer än vi 

gjorde vid tiden för uppföljningen av T1. Det vi ser nu när 

vi sammanställt underlaget för eftersökning är att underla-

get är större än beräknat. Det medför att de medel vi arbe-

tat in i budget är för låga. Vår beräkning består då av att vi 

kommer få drygt 3 mnkr mer än beräknat. Det är också 

tydligt att de verksamheter som har flest nyanlända också 

haft svårast att klara budget så utfallet känns logiskt. 

Vad det gäller måluppfyllelsen så bifogat finns en presen-

tation över kunskapsresultaten för lå 15/16. Utfallet blev 

som prognosen i T1 dvs att det ligger nära föregående år 

sammantaget. Det finns dock inbördes variationer etc. 

Sedan dess har också Skolinspektionens regelbundna till-

syn avslutats och den bjuder inte heller på några överrask-

ningar utan beskriver mer det vi redan visste men inte 

kommit tillrätta med. 

Kultur och Fritid är en stabil och jämnpresterande verk-

samhet med få variationer över åren. Det är dock tydligt att 

kultur och fritid tydligt klivit fram och tagit ett stort ansvar 

i migrationsfrågorna och öppnat upp och breddat sin verk-

samhet. 

Sammanfattande analys 

Resultaten i åk 6 faller tillbaka något men en förklaring är 

att vi fått många nyanlända in i "mellanstadiet" som inte 

klarat av att få med sig betyg i alla ämnen i åk 6. 

Resultaten i åk 9 blir sammantaget lite bättre för varje år 

men det oroande är att klyftorna ser ut att öka. Det vill 

säga fler elever får A i betyg samtidigt som allt fler elever 

inte får betyg i ett eller fler ämnen. 

Gymnasiet har förbättrat sina meritvärden markant med 

föregående år men ligger mer normalt nu sett över tid. 

Förra året var en dipp resultatmässigt som vi får se som 

avvikande. 

Kompetensfrågan är avgörande för resultatet, det ser vi 

tydligt i förskolan. Behörigheten är väldigt ojämnt fördelad 

mellan förskolorna. Det märks väldigt tydligt i verksamhe-

ten och de förskolor med lägst behörighet har svårt att 

uppfylla läroplanens mål med verksamheten. 

En fullständig analys för hela lärandesektionen håller på 

att arbetas fram i skrivande stund och kommer publiceras 

under hösten. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

För att nå en budget i balans behöver verksamheten rulla 

på enligt den plan vi nu har. Det som kan vara oroväckan-

de är att med den höga omsättning vi har på personal så 

måste alltid en tjänst återbesättas med en högre lön 
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Nyckeltal 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Grundskolan    

Antal elever i grundskolan 1 396 1 332 1 321 

Total bruttokost-

nad/grundskoleelev (kr) 
93 601 97 408 95 943 

Gymnasieskolan    

Antal elever i gymnasieut-

bildning, ungdomsgymnasiet 
568 525 488 

Antal elever i Tranemo gym-

nasieskola 
399 345 311 

Total kostnad per ungdoms-
elev i kr 

115 932 122 684 130 777 

Förskola, fritidshem, pedago-

gisk omsorg 
   

 
Prognos 

2016 
Utfall 
2015 

Utfall 
2014 

Antal inskrivna barn i försko-

lan, 15 okt 
537 525 473 

Bruttokostnad per barn i 

förskolan i kr 
106 927 108 545 103 632 

Antal inskrivna barn i fritids-

hem, 15 okt 
429 368 360 

Bruttokostnad per barn i 

fritidshem i kr 
43 387 37 354 39 160 

Antal barn i enskilda förskolor 66 65 76 

Bidrag per barn till enskilda 

förskolor (kr) 
100 152 89 160 92 049 

    

Alla elev- och barnantal gäller 

prognos 15/10-2016 
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Omsorgssektion 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -233,1 -241,9 -8,8 

Gemensam verksamhet 

omsorg 
-12,3 -12,6 -0,3 

Vård- och omsorg -123,6 -124,2 -0,6 

Funktionsnedsättning och 

socialt stöd 
-61,2 -64,0 -2,8 

Myndighetsfunktion -36,0 -41,1 -5,1 

Summa investeringar -1,9 -1,9 0 

Efter årets andra tertial prognosticeras en negativ budget-

avvikelse med -8,8 mnkr. Av det förväntade underskottet 

kan 2,4 mnkr härledas till det ökade mottagandet av nyan-

lända, vilket bör kunna finansieras genom det statliga 

bidrag som kommunen har erhållit för integration. Förklar-

ing till det kvarvarande underskott om - 6,4 mnkr följer 

nedan. 

För gemensam verksamhet prognosticeras ett underskott 

med - 0,3 mnkr, vilket i huvudsak beror på rekryterings-

kostnader samt ökande IT-kostnader. 

Det beräknade underskottet för vård och omsorg uppgår 

till -0,6 mnkr. Antalet beställda hemtjänsttimmar har ökat 

jämfört med vad som är budgeterat motsvarande 1,7 årsar-

betare, vilket kan förklara större delen av det befarade 

underskottet. I nuläget råder dessutom brist på demensbo-

endeplatser i Tranemo kommun, vilket har bidragit till en 

ökad vårdtyngd och en högre bemanning på rehab- och 

korttidsenheten för oroliga brukare. En ökad bemanning 

har även varit nödvändig på vård- och omsorgsboenden på 

grund av ökad vårdtyngd. För hälso- och sjukvård förvän-

tas ett överskott jämfört med budget, på grund av ofrivilli-

ga vakanser. Det råder i nuläget svårigheter att rekrytera 

sjuksköterskor, vilket har bidragit till stora övertidskostna-

der. Trots detta beräknas vakanserna ge ett överskott jäm-

fört med budget. Bristen på sjuksköterskor för med sig en 

ökad risk för vårdskador. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd prognosticeras till -

 2,8 mnkr, varav -1,9 mnkr kan hänföras till det ökade 

mottagandet av nyanlända. Under året har två nya HVB 

(hem för vård och boende) för ensamkommande barn star-

tats upp vilket har medfört uppstartskostnader i form av 

bland annat bredvidgångar och inköp av inventarier. Res-

terande underskott beror främst på kostnadskrävande 

ärenden samt en ökad vårdtyngd inom både servicebostä-

der och gruppbostäder LSS. Ytterligare orsak till prognosti-

cerat underskott är ökade kostnader för personlig assistans 

avseende ökade timmar hos externa utförare samt om ett 

högre timbelopp motsvarande försäkringskassans scha-

blonbelopp som prövats hos förvaltningsrätten. 

För myndighetsfunktion är prognosen ett underskott om -

5,1 mnkr, varav -0,5 mnkr är hänförbart till det ökade mot-

tagandet av nyanlända. Ett flertal vakanser och fortsatta 

rekryteringsvårigheter innebär höga konsultkostnader och 

därmed ett underskott. Kostnader för institutionsvård- och 

familjehemsplaceringar är fortsatt högre än budgeterat och 

prognosticeras till -3,4 mnkr i negativ budgetavvikelse. 

Antal dygn för vuxenplaceringar har under perioden janu-

ari till augusti ökat jämfört med motsvarande period före-

gående år. Kostnaderna för placeringar ser enligt prognos 

inte ut att öka jämfört med 2015. 

Åtgärder 

  

 Fortsatt analys och översyn av hemtjänsten - kan 

vi öka brukartiderna? 

 Arbetsgrupp Framtidens hemtjänst, arbetar med 

förbättringar med utgångspunkt på ekonomi, 

brukarnöjdhet och arbetsmiljö. 

 Planerade besök istället för trygghetslarm där det 

är möjligt. 

 Tillämpning av önskad sysselsättningsgrad 

 Arbeta enligt framtagen handlingsplan avseende 

bemanningsproblematik för myndighetsfunktio-

nen samt arbeta fram handlingsplan för hälso- och 

sjukvårdspersonal  

 Vakanshålla lediga tjänster helt eller delvis 

 Restriktivt förhållningssätt vid all vikarietillsätt-

ning 

 Mottagande av ensamkommande barn i HVB ses 

över för att dels minska nuvarande kostnader 

samt anpassas till nytt ersättningssystem. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån brukarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Kommentar 

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och soci-

alt stöd pågår ett aktivt arbete med att implementera vär-

degrunden. 

Värdegrundens implementeringsfas tar längre tid än be-

räknat beroende på att nyckelpersoner fått ytterligare upp-

drag längs vägen och därmed har tidsplanen flyttats fram. 

Planering är att fortsätta med implementeringsplanen och 

därefter fortsatt arbete med uppföljning och fortlevnads-

plan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med implementeringsplanen och därefter upp-

följning och fortlevnadsplanen 

Ge alla brukare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppnås. 
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Analys 

TES som planeringssystem är infört i samtliga hemtjänst-

grupper och en första mätning av kontinuitet är genom-

förd. Mätningen genomfördes första två veckorna i april 

och gav ett genomsnitt på 11 personal per brukare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

När det gäller genomförandeplaner har arbetet omorgani-

serats så att områdeschef tillsammans med kontaktperson 

besöker alla nya brukare för att upprätta genomförande-

plan. 

En arbetsgrupp är bildad för att ta fram ytterligare förslag 

på åtgärder för en högre nöjdhet hos brukare. 

Brukarens trivsel och nöjdhet ska vara på en hög 

nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Brukarenkät genomförs under april månad inom funk-

tionsnedsättning och socialt stöd. Efter att brukarenkäten 

är genomförd kommer resultatet analyseras och därefter 

vidare arbeta fram åtgärder och aktiviteter. 

Genom ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten möj-

liggörs en ökad trygghet och ökad nöjdhet hos brukare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom ett fortsatt aktivt arbete med fokus på insatsplane-

ring, med hög prioritering på kontinuitet, så möjliggörs 

högre nöjdhet och trygghet hos brukare. 

Alla som kommer i kontakt med omsorgssektionen 

ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

service och snabba och korrekta svar på sina fråge-

ställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås 

Analys 

Inom myndighetsfunktionen är planen att tillskapa en 

mottagningsfunktion som tar emot ärenden och gör för-

handsbedömningar som ger en ökad service samt möljig-

gör en snabb handläggning. Detta har försenats på grund 

av stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare till verk-

samheten. 

Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och socialt 

stöd pågår ett aktivt arbete med att implementera värde-

grunden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbete pågår med att stabilisera situationen på myndig-

hetsfunktionen och att göra myndighetsfunktionen till en 

attraktiv arbetsplats i syfte att kunna rekrytera och behålla 

socialsekreterare framför allt inom arbetsområdet barn och 

unga. Arbetet bedrivs löpande och behandlas på arbets-

platsträffar. Omflyttning av medarbetare med socionom-

kompetens till området barn och unga kommer genomfö-

ras under tidig höst. Tillsättning av socialassistent för att 

förstärka inom försörjningsstöd genomförs också, så social-

sekreterare inom gruppen kan utföra förhandsbedömning-

ar. För en bra introduktion av nya och oerfarna socialsekre-

terare krävs bra introduktionsstöd, där den nyanställda 

inledningsvis får arbeta parallellt och vara medhandlägga-

re i ärenden. Introduktionsstödet bör finnas kvar under en 

längre tid för att skapa trygga och kunniga socialsekretera-

re. 

Värdegrundens implementeringsfas tar längre tid än be-

räknat beroende på att nyckelpersoner fått ytterligare upp-

drag längs vägen och därmed har tidsplanen flyttats fram. 

Planering är att fortsätta med implementeringsplanen och 

därefter fortsatt arbete med uppföljning och fortlevnads-

plan. 

Värdegrundsarbete och fokus på brukardelaktighet och 

inflytande beräknas ge ytterligare positiva effekter. 

Brukarens möjligheter till inflytande, delaktighet och 

möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att 

hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

TES-samordnare kontaktar brukare för att skapa delaktig-

het och inflytande avseende vilken tid och dag insatser ska 

genomföras. 

Påbörjat arbete med att områdeschef tillsammans med 

kontaktperson gemensamt besöker brukaren för att upprät-

ta genomförandeplan och öka delaktigheten för brukarna, 

samt regelbunden uppföljning av genomförandeplan. 

Efter 2015 års journalgranskning uppmärksammades det 

ett antal brister gällande social dokumentation. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under hösten genomförs fortsatt arbete med TES och kon-

takt med brukare för ökad delaktighet och så hög uppfyl-

lelse av önskemål som möjligt. Fortsatt arbete sker även 

med genomförandeplaner och uppföljning av dessa. 

Kompetensen vad gäller social dokumentation ska stärkas. 

Utvecklingsarbete startas upp under hösten 2016. Arbete 

pågår även med förbättringar på kommunens hemsida. 

Brukarenkäter inom funktionsnedsättning och socialt stöd 

genomförs under april. Efter detta analys av resultat och 

aktiviteter för högre måluppfyllelse. 
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Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Avseende måluppfyllelse nås målen  

Målet avseende att alla som kommer i kontakt med om-

sorgssektionen ska uppleva att han/hon får ett gott bemö-

tande, bra service och snabba och korrekta svar på sina 

frågeställningar skall vara på en hög nivå och beräknas 

nås, dock ej med budget i balans. 

Arbetet med att ha en god personkontinuitet inom hem-

tjänsten är en av insatserna för att skapa trygghet för bru-

kare och ökar förutsättningar i att leva ett bra liv. Genom 

planeringsverktyget TES så kan måttet följas och person-

kontinuiteten nå det uppsatta målet. 

Fortsatt arbete sker genom värdegrundsarbete, fokus på 

brukardelaktighet och att enskildas inflytande kan ge fort-

satt positiv utveckling. Arbetet med att se över information 

på hemsidan pågår. 

Det prognosticerat ekonomiska resultatet per andra tertia-

let är -8,8 mnkr. 

Sammanfattande analys 

Det bedöms ej att verksamheten kommer att kunna uppnå 

budget i balans samt fullt ut uppnå samtliga resultatmål 

under innevarande budgetår. Anledning är ökat antal 

ärenden samt ökande omfattning av biståndsinsatser samt 

ökad vårdtyngd. Därutöver tillkommer stora svårigheter 

att rekrytera personal inom flera yrkesområden samt som 

en följd till detta en ökad arbetsbelastning. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

För att nå budget i balans 2016 krävs omfattande åtgärder i 

form av stora nedskärningar. Sektionen ser för närvarande 

inte att budget i balans kan uppnås men arbetet ska inrik-

tas på att minska den negativa obalansen. Arbetet bör även 

fortsatt rikta sig mot att nå dom prioriterade målen. 

Nyckeltal 

 

Utfall 

2016-08-

31 

Utfall 

2015-08-

31 

Utfall 

2014-08-

31 

Hemtjänst    

Antal beställda 

hemtjänsttimmar 
44 205 41 312 39 492 

Personlig assistans    

Antal ärenden, 

personlig assistans 

enl SFB 

15 15 13 

Antal ärenden, 

personlig assistans 

enl LSS 

6 6 6 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i 

genomsnitt/mån 
totalt 

780 105 691 526 838 341 

Antal hushåll i 

genomsnitt/mån 
109 105 116 

Genomsnittlig 

månadskostnad per 

hushåll 

7 165 6 610 7 227 

Familjehemsvård    

Antal vårddagar, 

barn 
3 118 3 771 2 636 

Genomsnittlig 

dygnskostnad, barn 
767 917 805 

Antal vårddagar, 

vuxna 
550 263 268 

Genomsnittlig 

dygnskostnad, 

vuxna 

1 689 1 712 1 568 

Institutionsvård 

(enligt SoL och 

LSS) 

   

Antal vårddygn, 

barn 
1 063 1 626 1 115 

Genomsnittlig 

dygnskostnad, barn 
5 668 5 198 5 629 

Antal vårddygn, 

vuxna 
871 707 552 

Genomsnittlig 

dygnskostnad, 

vuxna 

2 313 1 998 2 310 
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Teknisk sektion 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -69,5 -71,9 -2,4 

Gemensamt -8,5 -10,7 -2,2 

Lokalförsörjning -25,9 -26,2 -0,3 

Kost -20,4 -20,4 0 

Gata/Skog/park/fordon -14,3 -14,2 +0,1 

Affärsverksamheter -0,4 -0,4 0 

Summa investeringar -82,8 -68,1 -14,7 

Åtgärder 

Förutom kostnaderna för iordningställande av flyktingbo-

enden vilka täcks av bidrag prognosticeras ett sammanlagt 

underskott på 0,3 mnkr motsvarande ca 0,5% av nettora-

men. Förutom en allmän återhållsamhet vidtas inga större 

åtgärder under året. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Svar på medborgarförslag prioriteras. Snabb återkoppling 

sker till brukare och anhöriga. 

Riktlinjer är gjorda för vad som serveras till de som av 

etiska eller religiösa anledningar inte kan äta den mat som 

serveras. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Från och med hösten 2016 serverar alla skolrestauranger 

två dagens lunch och då mer vegetariskt, fisk och vad kö-

ket har för råvarutillgång. Till våren 2017 kommer även 

äldreomsorgens restauranger att erbjuda två dagens lunch. 

Utbudet av produkter som motsvarar behoven hos dem 

som av etiska eller religiösa anledningar inte kan äta den 

mat som serveras kommer att öka. 

Inom äldreomsorgens kök kommer ansvarig kock att delta 

vid introduktionssamtalet för ny vårdtagare. Där presente-

ras vår verksamhet och behov av eventuell specialkost 

diskuteras. 

I simhallen kommer åtgärder att göras för att kunna erbju-

da möjligheten för små barn att bada, bl a kommer en 

barnpool att köpas in. 

Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, fjärrvär-

me, gata och park fungerar på ett tillfredsställande 

sätt. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse  

  

Analys 

Ingen ny mätning är gjord. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Trygghetsvandring har genomförts i Ljungsarp under 

våren, vid denna framkom ett behov av främst trafiksäker-

hetshöjande åtgärder. En del av åtgärderna har utförts. 

Trafiksäkerheten på Tåstarpsgatan har förbättrats genom 

hastighetssänkande åtgärder och en säkrare övergång för 

cyklister vid Kalvängsvägen/Tennisvägen i Tranemo. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ytterligare en trygghetsvandring kommer att genomföras 

under hösten. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

liv. 

 Ej påbörjad 

Öka tillgänglighet till handläggare per telefon 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås. 

Analys 

P g a en pressad arbetssituation är det ibland svårt att få 

kontakt med handläggare via telefon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personligt röstmeddelande ska finnas för samtliga mobila 

anknytningar, röstmeddelanden ska lyssnas av regelbun-

det och återkoppling ske så snart som möjligt. 

Tillgängligheten via epost hos handläggare ska vara 

på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  
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Kommer att uppnås 

Analys 

Sektionen bedömer att e-post i de flesta fall besvaras 

snabbt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bemötandet skall vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Sektionens bedömning är att bemötandet överlag på sek-

tionen är gott. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom att arbeta med bemötandepolicyn samt tema "be-

mötande" på APT och vidare aktiviteter kommer målet att 

uppnås. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska upp-

leva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

För färdtjänst och parkeringstillstånd ska handläggningsti-

den vara högst tre veckor från det att fullständiga ansök-

ningshandlingar lämnats tills att beslut fattas, vilket upp-

nås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen arbetar för att upprätthålla handläggningstider-

na. 

Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria 

(Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

I kommunens fastighetsbestånd ingår fortfarande en fas-

tighet där olja används som primär värmekälla. Försäljning 

av fastigheten har påbörjats och beräknas färdigställas 

under året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försäljning av fastigheten sker under hösten. 

  

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Resultat mäts i slutet av året, energiförbrukningen beräk-

nas fortsätta minska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att utföra energibesparande åtgärder på 

kommunens fastigheter fortsätter. För att kunna uppnå 

besparingsmål till 2020 krävs dock att större åtgärder ut-

förs. 

Utveckla och säkra avfallshanteringen (Giftfri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Med ny matsedel med fler rätter där syftet är att använda 

råvaror utifrån tillgång ska andel slängd mat minska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att ytterligare minska matsvinnet fortsätter. 

Öka andelen ekologisk mat och produkter (Giftfri 

miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Andelen ekologiska livsmedel som köps in av kostenheten 

uppgår till 34%. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Målet för 2017 är 35%. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

GC-vägar i Limmared, Tranemo och Grimsås har färdig-

ställts under 2016. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att bygga cykelbana mellan Tennisvägen och 

Larssons Trä i Tranemo pågår och kommer att färdigställas 
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under hösten. 

God dricksvattenkvalitet i kommunen (Vatten) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Dricksvattenkvaliteten är god. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett ökat färgtal syns vid ett av vattenverken, vattnet är 

fortfarande tjänligt men åtgärder behöver göras för att 

förebygga att vattenkvaliteten försämras. Fastställandet av 

vattenskyddsområdet har blivit något försenat och arbetet 

pågår. 

Öka andelen alternativa bränslesnåla fordon i den 

egna organisationen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Vid inköp av nya fordon prioriteras fordon med låg bräns-

leförbrukning där det är möjligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Information och kommunikation via hemsidan ska 

förbättras 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Kostenheten har utvecklat informationen på hemsidan, nu 

finns förutom aktuella matsedlar för förskola/skola och 

äldreboende även information om hur verksamheten arbe-

tar, kvalitets- och miljömässiga riktlinjer m m. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utvecklingen av hemsidan fortsätter kontinuerligt. Sektio-

nen kommer att sammanställa svar och information kring 

de vanligast förekommande frågorna för publicering på 

hemsidan samt för information till växel och reception. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet 

och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska kän-

na att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Matråd hålls var till varannan månad i alla skolrestaurang-

er där rektor och elever möter kock och måltidsutvecklare. 

På matråden tas följande upp: 

Åsikter om maten 

Önskemål om framtida maträtter 

Matsalsmiljön 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

För tekniska sektionen beräknas ett totalt underskott med 

2,4 mnkr. 

2,1 mnkr är kostnader för iordningställande av flyktingbo-

enden i Sjötofta, Limmared samt Tranemo. 

För gemensam verksamhet beräknas ett överskott på 0,2 

mnkr då tjänsten som fibersamordnare tillsätts 3 månader 

senare än budgeterat, vilket förutom lägre personalkostna-

der medfört att verksamhetskostnaderna blir lägre än bud-

geterat. Färdtjänsten beräknas bli 0,3 mnkr dyrare än be-

räknat då antalet resor varit fler än förra året. 

Prognosen för lokalförsörjning är ett underskott på 0,3 

mnkr främst beroende på att kostnaderna för grönytesköt-

sel blivit högre än budgeterat. 

För infrastruktur prognosticeras ett överskott på 0,1 mnkr, 

fördelat på ett överskott på 0,6 mnkr för skog, samt under-

skott på 0,4 mnkr för vinterväghållning samt 0,1 mnkr för 

GIS-verksamhet. För vinterväghållningen är utfallet per 

31/8 ett underskott på 0,2 mnkr mot helårsbudget beroende 

på att det under början av året krävdes fler insatser än 

normalt i form av halkbekämpning och snöröjning. För 

GIS-verksamheten har kostnaderna för kartsystem blivit 

högre än budget. 

Resultatmålen beräknas uppnås förutom för två mål som 

delvis beräknas uppnås. 

Sammanfattande analys 

De ekonomiska mål som inte uppnås är till viss del ej på-

verkbara kostnader som t ex underskottet för vinterväg-

hållning. För färdtjänsten finns med nuvarande taxor och 

rutiner inte möjlighet att minska kostnaderna, för detta 

krävs en ändring av taxan. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå resultatmålen 

med en budget i balans 

Målen uppnås helt eller delvis, arbetet för att ytterligare 

förbättra resultaten kommer att fortsätta. 

För färdtjänsten beror det prognosticerade underskottet på 

ett ökat resande, förmodligen som en följd av förändringen 

av färdtjänsttaxan. För att minska kostnaderna krävs att 

antalet resor minskar, vilket kan uppnås genom en höjning 
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av taxan. Alternativt behöver budgetramen utökas. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Såld fjärrvärme, MWh 34 800 34 635 33 476 

Köpt fjärrvärme, 

MWh 
43 500 42 573 42 900 

Antal abon kyld mat 73 76 75 

Antal resenärer ar-

betsresor färdtjänst 
5 5 7 

Kostnad/resenär/år, 

arbetsresor färdtjänst 
93 000 105 900 93 800 

Antal resor, färdtjänst 

o riksfärdtjänst 
7 200 6 623 4 727 
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De kommunala bolagen 

Tranemo Forum AB 

Tranemo Forum som är moderbolag i bolagskoncernen 

beräknas uppnå ett resultat på -66 tkr 2016. 

Bolaget bildades den 12 april 2016 och äger bolagen Tra-

nemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB. 

Tranemobostäder AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos II för 2016 ett 

överskott på 282 tkr före skatt, ett överskott gentemot bud-

get på 74 tkr. Ett positivt utfall på intäktssidan, lägre upp-

värmningskostnader och avskrivningar än budgeterat samt 

ett gynnsamt ränteläge medger en fortsatt förstärkning av 

fastighetsunderhållet.  

Rörelsens intäkter 

Bolagets totala intäktsnivå visar på överskott gentemot 

budget med 1.416 tkr. Högre hyresintäkter och tillkom-

mande övriga intäkter att matchas mot kostnader under 

förvaltning och övriga externa kostnader utgör förklaring-

ar. En försäljning av fastighet har inbringat ett överskott 

mot bokförda värden.  

Förvaltningens kostnader 

Kostnaderna för förvaltning av fastigheterna överstiger 

budget med 1 774 tkr. En lägre förbrukning av taxekostna-

der medger en fortsatt satsning på underhåll av fastighe-

terna. Färdigställande av ett stort antal lägenheter innebär 

högre kostnader för material. Kostnader för specifika un-

derhållsprojekt stöttas av övriga intäkter, enligt ovan.  

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader visar på underskott, 223 tkr.  En 

engångskostnad avseende retroaktivt påförd moms är en 

förklaring.  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna visar ett mindre överskott gentemot 

budget, 122 tkr. Antalet månader med dubbel personal-

kostnad vid nyrekrytering i samband med pensionsavgång 

blev färre än budgeterat.  

Avskrivningar 

Avskrivningarna visar på överskott gentemot budget, 299 

tkr. Investeringsåtgärder som tas i bruk först under senare 

delen av året medför överskott gentemot reserverad hel-

årseffekt i budget.  

 

Finansiella och liknande resultatposter  

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader visar på 

överskott. Ett gynnsammare ränteläge under året hitintills 

samt betydligt bättre villkor vid omläggning av lån nu i 

september bidrar till överskott i prognos för 2016.  

Tranemo Utvecklings AB 

Verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till 

ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och sälja 

fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel och 

tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed 

sammanhängande verksamhet.  

Bolagsordningen har reviderats genom beslut i 

kommunfullmäktige 2016-03-21. 

JABO:s verksamhet i Tranemo är såld till Nordic Room 

Improvement AB, NRI. Styrelsen har godkänt att ett av nye 

ägaren helägt dotterbolag blir hyresgäst med oförändrade 

villkor. 

Fastighetsbeståndet 

Bolaget förvaltar följande fastigheter: 

 Genhöve 2:2 i Ljungsarp 

Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal finns. 

 Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp 

Fastigheten köptes i juni 2009 och är uthyrd i sin helhet. 

Återköpsavtal finns. 

 Gudarp 3:44 i Tranemo 

Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal finns. 

 Moghult 1:223 i Grimsås 

Fastigheten är uthyrd i sin helhet. 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett ekonomiskt 

resultat för 2016 i nivå med budget på 0,6 mnkr efter skatt. 

Under 2015 amorterades 2,5 mnkr av låneskulden till 

ägaren, Tranemo kommun. Låneskulden är därmed för 

närvarande 41,2 mnkr. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering och 

för att stärka soliditeten beräknas uppnås under 2016. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt ekonomiskt 

resultat de kommande åren. 

Styrelsen har beslutat jobba vidare med att bygga till lager-

yta till Jabo Nordic AB i enlighet med hyresgästens önske-

mål. Byggstart beräknas till hösten 2016. 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 

 

Befolkningsutveckling 2009-2016 
2009-12-31 11 622 
2010-12-31 11 587 
2011-12-31 11 606 
2012-12-31 11 573 
2013-12-31 11 531 
2014-12-31 
2015-12-31 

11 640 
11 619 

2016-07-31 11 716 

Befolkningsförändring 2016 +97 

 

Befolkningsutveckling per kvartal 2015 och 2016 

 2015    2015 2016 2016 
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv 
Födda 23 29 32 22 106 22 23 
Avlidna 35 33 23 31 122 40 18 
Födelsenetto -12 -4 9 -9 -18 -18 5 
        
Inflyttade 120 157 174 165 617 185 187 
Utflyttade 173 155 152 141 620 150 116 
Flyttningsnetto -53 2 22 24 -3 35 71 

        
Summa -65 -2 31 15 -21 17 76 

 

Fotnot: Befolkningsförändringar som skett under respektive kvartal, men rapporterats in först senare har påver-

kat totalsiffran, vilket gör att summan av kvartalen avviker något från totalsumman. 

 

Åldersfördelning per 2010-12-31 - 2015-12-31 

  
2010-12-31 

 
2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

 
2014-12-31 

 
2015-12-31 

 

0-6 år 820 826 846 844 903 894  
7-15 år 1 222 1 216 1 195 1 178 1 178 1 158  
16-19 år 720 678 648 587 564 581  
20-40 år 2 474 2 492 2 506 2 500 2 561 2 522  
41-64 år 3 842 3 826 3 740 3 729 3 683 3 684  
65-79 år 1 745 1 810 1 849 1 912 1 987 2 024  
80- w år 764 758 789 781 764 756  
        
Summa 11 587 11 606 11 573 11 531 11 640 11 619  

 

Arbetsmarknad per 31/8 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-

64 år) 

 2014 2015 2016 

Öppet arbetslösa 3,0% 3,0% 2,7% 

Andel i program 1,8% 1,4% 1,5% 

Summa 4,8% 4,4% 4,2% 

    

 
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 

 
11,0% 

 
9,7% 

 
6,6%  
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Konjunktur och skatteunderlagsprognoser 

Konjunkturprognoser 

   
      BNP   

  
      Arbetslöshet 

   
2016 2017 

  
2016 2017 

         
KI aug 

 
3,0 2,3 

  
6,7 6,3 

Regeringen aug 
 

3,2 2,5 
  

6,8 6,3 

SKL aug 
 

2,9 2,5 
  

6,7 6,3 

Genomsnitt 
  

3,0 2,4 
  

6,7 6,3 

         

          

 

    Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 SKL1, aug 2016 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1  

Reg3, apr 2016 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3  

ESV2, jun 2016 5,6 5,5 4,6 4,1 3,9  

SKL1, apr 2016 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3  

 

1. Sveriges Kommuner och Landsting 

2. Ekonomistyrningsverket 

3.  Regeringen 
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Finansiell rapport 

Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun ska budget- och verksamhetsuppföljningarna inklude-

ra en finansiell rapport. 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2016-08-31 

 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 11 500 

Långfristig upplåning 260 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 260 000  Summa 35 500 

     

   Medelsförvaltning  

Utlämnade lån, tkr   Kommunen innehar ett förlags-
bevis i Kommuninvest ek före-
ning till ett värde av 2,4 mnkr.   

 

Kortfristig utlåning 0    

Långfristig utlåning 41 199    

TOTAL UTLÅNING 41 199    

   Prognostiserad genomsnittlig 

NETTOLÅNESKULD 218 801  ränta 2016: 0,97% 

 

Kommunens låneskuld per 2016-08-31 uppgår till 

260 mnkr. Låneskulden är därmed 30 mnkr högre 

än vid årsskiftet. Per den 31 augusti hade kommu-

nen lånat ut medel om sammantaget 41,2 mnkr till 

kommunens helägda bolag Tranemo Utvecklings 

AB (TUAB), vilket är samma nivå som vid årsskif-

tet.   

Kommunens investeringsprognos för 2016 ligger på 

74 mnkr. Ytterligare ett lån på 30 mnkr har tagits 

upp i september 2016. Totalt beräknas låneskulden 

2016-12-31 uppgå till 290 mnkr, vilket är 60 mnkr 

högre än föregående årsskifte. 

Tillsammans med den utökade lånefinansieringen  

och med den checkkredit som kommunen har till-

gång till så beräknas likviditeten under år 2016 att 

vara på en tillräcklig nivå för att kommunens betal-

ningsberedskap ska kunna anses vara säkerställd.

 

Låneskuld kommunen 2012-2016 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms uppgå till 290 mnkr  

per 2016-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas 

uppgå till 41,2 mnkr (samma nivå som idag) vid 

kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåne-

skulden” för kommunen per 2016-12-31 väntas 

följaktligen vara 248,8 mnkr.

230

230

230

230

290

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 (p)

m
n
k
r



Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 2 2016 35(40) 

 

 

RESULTATRÄKNING, MNKR 

Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämnder-

nas respektive Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfal-

let 2016. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. 

Resultaträkning koncernen, mnkr 

  

Prognos Bokslut Utfall Utfall 

  

2016 2015 160831 150831 

Verksamhetens intäkter 1 229,4 222,7 161,8 137,2 

Verksamhetens kostnader 1 -808,8 -752,4 -534,5 -482,9 

Avskrivningar 

 

-44,4 -44,5 -29,3 -28,2 

Verksamhetens 

     nettokostnader 

 

-623,8 -574,2 -402,0 -373,9 

      Skatteintäkter 

 

471,7 458,9 314,5 305,9 

Generella statsbidrag 

 

170,9 147,3 113,9 97,3 

Finansiella intäkter 2 0,6 0,2 0,5 0,0 

Finansiella kostnader 2 -4,5 -7,2 -3,2 -5,1 

Resultat före 

     extraordinära poster 

 

14,9 25,0 23,7 24,2 

      Extraordinära intäkter 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  

 

14,9 25,0 23,7 24,2 

 

Resultaträkning kommunen, mnkr 

  

Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall 

  

2016 2016 2015 160831 150831 

Verksamhetens intäkter 5 181,9 182,1 178,3 129,6 107,0 

Verksamhetens kostnader 5 -762,5 -772,9 -720,6 -514,1 -466,1 

Avskrivningar 

 

-37,2 -37,1 -37,6 -24,5 -22,8 

Verksamhetens 

      nettokostnader 

 

-617,8 -627,9 -579,9 -409,0 -381,9 

       Skatteintäkter 6 478,3 471,7 458,9 314,5 305,9 

Generella statsbidrag 6 149,8 170,9 147,3 113,9 97,3 

Finansiella intäkter 

 

1,4 2,1 1,7 1,6 1,3 

Finansiella kostnader 

 

-3,7 -2,8 -5,0 -2,3 -3,6 

Resultat före 

      extraordinära poster 

 

8,0 14,0 23,0 18,7 19,0 

       Extraordinära intäkter 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  

 

8,0 14,0 23,0 18,7 19,0 
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BALANSRÄKNING, MNKR 

  

Koncernen 

   

Kommunen 

   Tillgångar 

 

Utfall Utfall Utfall 

 

Utfall Prognos Utfall Utfall 

 

Not 151231 160831 150831 

 

151231 161231 160831 150831 

Anläggningstillgångar 

         Mark, byggnader, tekniska 

anläggningar 3,7 887,4 910,1 863,6 

 

674,5 708,9 699,5 657,6 

Maskiner och inventarier 3,7 25,4 25,9 23,1 

 

24,9 28,0 25,5 22,4 

Finansiella anläggnings-

tillgångar 8 19,0 19,1 12,0 

 

71,1 66,1 66,1 66,6 

Summa 

 

931,8 955,1 898,7 

 

770,5 803,0 791,1 746,6 

          Omsättningstillgångar 9 

        Förråd, exploaterings-

fastigheter 

 

13,3 13,2 13,6 

 

12,9 12,8 12,8 13,0 

Fordringar 

 

53,9 56,6 48,9 

 

53,9 60,0 57,5 45,9 

Kassa och bank 

 

47,0 29,2 46,1 

 

47,0 45,7 11,4 26,1 

Summa 

 

114,2 99,0 108,6 

 

113,8 118,5 81,7 85,0 

          Summa tillgångar 

 

1 046,0 1 054,1 1 007,3 

 

884,3 921,5 872,8 831,6 

          

          Eget kapital, avsättning-

ar och skulder 

         

          Eget kapital, 10 178,0 201,6 175,9 

 

166,4 180,4 185,1 162,3 

därav årets resultat 

 

25,0 23,5 24,2 

 

23,0 14,0 18,7 19,0 

          Avsättningar 

         Avsättningar för  

pensioner 

 

309,4 300,3 313,2 

 

308,3 295,9 299,2 312,1 

Andra avsättningar 

 

2,5 2,5 2,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 

 

311,9 302,8 315,2 

 

308,3 295,9 299,2 312,1 

          Skulder 

         Långfristiga skulder 4,11 376,4 416,4 381,2 

 

231,4 290,0 261,4 231,2 

Kortfristiga skulder 12 179,7 133,3 135,0 

 

178,2 155,0 127,1 126,0 

Summa 

 

556,1 549,7 516,2 

 

409,6 445,0 388,5 357,2 

          Summa eget kapital,  

         avsättningar och skulder 

 

1 046,0 1 054,1 1 007,3 

 

884,3 921,3 872,8 831,6 

          Ansvarsförbindelser 

         Borgensförbindelser, panter 

och därmed  

0,2 0,1 0,2 

 

145,2 145,1 145,1 150,3 

jämförliga säkerheter 

         
Övriga ansvarsförbindelser 

 

10,8 10,0 10,8 

 

10,8 10,0 10,0 10,8 

Summa 

 

11,0 10,1 11,0 

 

156,0 155,1 155,1 161,1 

          Soliditet 

 

17,0% 0,2 17,5% 

 

18,8% 19,6% 21,2% 19,5% 
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KASSAFLÖDESANALYS, MNKR 

  

Kommunen Kommunen 

 

Not 160831 150831 

Den löpande verksamheten 

   Verksamhetens intäkter 1,5 129,6 107,0 

Verksamhetens kostnader 1,5 -514,1 -466,1 

Skatter, generella statsbidrag 6 428,4 403,2 

Finansiella intäkter 2 1,6 1,3 

Finansiella kostnader 2 -2,3 -3,6 

Ej kassflödespåverkande poster 

 

-9,0 -3,5 

Justering rörelsekapital 

 

-43,1 -12,8 

Kassaflöde löpande verksamheten 

 

-8,9 25,5 

    Investeringsverksamheten 

   Värdepapper förvärv/försäljning 

 

0,0 0,0 

Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 3,7 -50,1 -65,4 

Finansiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 

 

5,0 0,0 

Kassaflöde investeringsverksamheten 

 

-45,1 -65,4 

    Finansieringsverksamheten 

   Utlåning 

   Utlåning 

 

0,0 0,0 

Återbetald utlåning 

 

0,0 0,0 

Upplåning 

   Upplåning 4,11 30,0 30,0 

Amortering 

 

0,0 -30,0 

Kassaflöde finansieringsverksamheten 

 

30,0 0,0 

    Årets kassaflöde 

 

-24,0 -39,9 

    Likvida medel vid årets början 

 

35,5 66,0 

Likvida medel 31 augusti 

 

11,5 26,1 

    Förändring likvida medel 

 

-24,0 -39,9 
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NOTER, mnkr 

  Utfall Utfall 

  201608 201508 

Koncernen   
     
 Not 1   
 Verksamhetens  

intäkter och kostnader   
 Eliminering   
 koncerninterna intäkter -6,0 -5,2 

Koncerninterna kostnader 6,0 5,2 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

    
 I kostnaderna ingår skat-

tekostnader för Tranemo 
Utvecklings AB med 0,2 
mkr.   

     
 Not 2   
 Finansiella intäkter och 

kostnader   
 Eliminering   
 av koncerninterna finan-

siella intäkter -1,2 -1,3 
av koncerninterna finan-
siella kostnader 1,2 1,3 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

    
 Not 3   
 Materiella anläggningstillgångar 

  Mark byggnader, tekniska anläggningar 
  Ingående bokfört  

värde   
 Tranemo kommun 674,5 616,8 

Tranemobostäder AB 166,7 159,1 

Tranemo Utvecklings AB 46,2 48,8 
Summa ingående bok-
fört värde  887,4 824,8 

    
 Utgående bokfört vär-

de   
 Tranemo kommun 699,5 657,6 

Tranemobostäder AB 166,1 158,8 

Tranemo Utvecklings AB 44,6 47,2 

Summa utgående bok-
fört värde 910,1 863,6 

    
 Maskiner och inventarier 

  Ingående bokfört  
värde   

 Tranemo kommun 24,9 20,6 

Tranemobostäder AB 0,5 0,6 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa ingående bok-
fört värde 25,4 21,2 

    
 

 

  Utfall Utfall 

  201608 201508 
Utgående bokfört  
värde   

 Tranemo kommun 25,5 22,4 

Tranemobostäder AB 0,4 0,7 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa utgående bok-
fört värde 25,9 23,1 

    
 Not 4   
 Långfristiga skulder   
 Tranemo kommun 261,4 231,2 

Tranemo Forum AB 10,0 0,0 

Tranemobostäder AB 145,0 150,0 

Tranemo Utvecklings AB 41,2 43,7 
Summa långfristiga 
skulder 457,6 424,9 

    
 Eliminering -41,2 -43,7 

    
 Summa långfristiga 

skulder 416,4 381,2 

    
     
 Kommunen   
     
 Not 5   
 Verksamhetens  

intäkter och kostnader   
     
 Verksamhetens  

intäkter   
 Nämndrelaterade intäkter 153,4 129,4 

Periodiserade intäkter -0,4 -0,9 

Avgår interna intäkter -23,8 -22,0 
Övriga verksamhetsintäk-
ter 0,4 0,5 

Summa intäkter 129,6 107,0 

    
 Verksamhetens  

kostnader   
 Nämndrelaterade kostna-

der -574,9 -529,2 

Periodiserade kostnader 0,0 0,0 

Avgår interna kostnader 23,8 22,0 

Avgår kapitalkostnader 35,1 41,9 

Pensionsutbetalningar 5,0 3,1 
Övr verksamhetskostna-
der -3,1 -3,9 
Periodiseringar övr verk-
samhetskostnader 0,0 0,0 

Summa kostnader -514,1 -466,1 
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     Utfall Utfall 

  201608 201508 
Jämförelsestörande 
poster   

 Delårets resultat enl RR 18,7 19,0 
Sänkning av diskonte-
ringsränta 0,0 0,0 

Återbetalning från AFA 0,0 0,0 
Summa jämf störande 
poster 18,7 19,0 

    
 Not 6   
 Skatteintäkter och 

generella statsbidrag   
 Kommunalskatt 314,5 305,9 

Periodisering kommunal-
skatt 0,0 0,0 

Summa 314,5 305,9 

    
 Generella statsbidrag   
 Inkomstutjämningsbidrag 74,3 69,9 

Strukturbidrag 0,0 0,8 

Regleringsbidrag -0,3 -0,3 
Kostnadsutjämningsbi-
drag 13,1 11,0 
Bidrag för LSS-
utjämningen 4,9 2,5 
Kommunal fastighetsav-
gift 13,0 13,0 
Generella bidrag från 
staten 8,9 0,4 

Summa 113,9 97,3 

    
 Summa skatter och 

statsbidrag 428,4 403,2 

    
 Not 7   
 Materiella anläggnings-

tillgångar   
 Mark, byggnader, teknis-

ka anläggningar   
 Ingående bokfört värde 674,5 616,8 

Nyanskaffningar 46,1 61,0 

Årets avskrivningar -21,1 -19,9 

Försäljning 0,0 -0,4 
Nedskrivning-
ar/Utrangering 0,0 0,0 
Utgående bokfört vär-
de 699,5 657,6 

    
 Mark, byggnader, tek-

niska anläggningar   
 Anskaffningsvärde 1 198,7 1 122,5 

Ackumulerade avskriv-
ningar -499,2 -464,9 
Utgående bokfört vär-
de 699,5 657,6 

    
 

 

  Utfall Utfall 

  201608 201508 

Anskaffningsvärde   
 Markreserv 22,7 22,7 

Verksamhetsfastigheter 699,3 659,4 
Fastigheter för affärs-
verksamhet 277,9 274,6 

Publika fastigheter 79,8 74,9 

Fastigheter för annan 
verksamhet 37,8 36,2 

Övriga fastigheter 0,6 0,6 

Pågående investering 80,6 54,2 
Summa anskaffnings-
värde 1 198,7 1 122,5 

    
 Ackumulerade avskriv-

ningar   
 Markreserv 10,4 10,4 

Verksamhetsfastigheter 328,9 305,9 
Fastigheter för affärs-
verksamhet 108,4 99,8 

Publika fastigheter 37,0 35,5 
Fastigheter för annan 
verksamhet 14,5 13,3 
Summa ack avskriv-
ningar 499,2 464,9 

    
     
 Maskiner och inventa-

rier   
 Ingående bokfört värde 24,9 20,6 

Nyanskaffningar 4,2 4,9 

Årets avskrivningar -3,4 -2,9 

Försäljning -0,1 -0,2 
Nedskrivning-
ar/Utrangering -0,1 0,0 
Utgående bokfört vär-
de 25,5 22,4 

    
 Maskiner och inventa-

rier   
 Anskaffningsvärde 63,0 55,2 

Ackumulerade avskriv-
ningar -37,5 -32,8 

Utgående bokfört vär-
de 25,5 22,4 

    
     
 Materiella anläggn tillg 

totalt 724,9 680,0 
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     Utfall Utfall 

  201608 201508 

Not 8   
 Finansiella anlägg-

ningstillgångar   
 Aktier och andelar i 

kommunens koncernföre-
tag 6,0 11,0 

Aktier och andelar i övrigt 8,2 1,2 
Förlagsbevis Kommunin-
vest 2,4 2,4 
Vidareutbildning barnskö-

tare 0,0 0,0 

Tranemo Utvecklings AB 41,2 43,7 
Borås stad förskottsbetal-
ning RV 27 8,3 8,3 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 66,1 66,6 

    
 Not 9   
 Omsättningstillgångar   
     
 Förråd, lager och ex-

ploateringsfastigheter   
 Exploateringsfastigheter 

som ska avyttras 12,8 13,0 
Summa förråd, lager o 
expl fastigheter 12,8 13,0 

    
 Kortfristiga fordringar   

 Kundfordringar 13,1 13,3 

Interimsfordringar 30,3 19,4 
Övriga kortfristiga ford-
ringar 6,9 5,0 

Statsbidrag 0,2 0,9 
Fordran kommunal fastig-
hetsavgift 7,0 7,3 
Periodisering finansför-
valtningen 0,0 0,0 

Periodisering sektionerna 0,0 0,0 
Summa kortfristiga 
fordringar 57,5 45,9 

    
 Kassa och bank   
 Kassa   0,0 0,0 

Bank och plusgiro 11,4 26,1 
Periodisering kommunens 
skuld till fonderna 0,0 0,0 

Summa kassa och bank 11,4 26,1 

    
     
 Omsättningstillgångar 

totalt 81,7 85,0 

 

  Utfall Utfall 

  201608 201508 

Not 10   
 Eget kapital   
 Ingående eget kapital 166,4 143,4 

    
 Anläggningskapital   
 Anläggningstillgångar 791,0 746,6 

Långfristiga skulder, av-
sättningar -560,6 -543,3 
Summa anläggnings-
kapital 230,4 203,3 

    
 Rörelsekapital   
 Omsättningstillgångar 81,8 84,9 

Kortfristiga skulder -127,1 -125,9 

Summa rörelsekapital -45,3 -41,0 

    
 Summa eget kapital 185,1 162,3 

    
 Not 11   
 Långfristiga skulder   
     
 Låneskuld   
 Ingående låneskuld 230,0 230,0 

Nyupplåning 30,0 30,0 

Amorteringar 0,0 -30,0 

Summa låneskuld 260,0 230,0 

    
 Fördelning på långivare   
 Kommuninvest  260,0 230,0 

Summa 260,0 230,0 

    
 Aktuell ränta augusti 0,82% 1,84% 

    
 Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag 

  
Gatukostnadsersättningar 0,2 0,2 
Anläggn-
/anslutningsavgifter 0,6 0,5 

Investeringsbidrag 0,6 0,5 
Summa skuld ers, avg 
o bidr 1,4 1,2 

    
 Summa långfristiga 

skulder 261,4 231,2 

    
 Not 12   
 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 16,5 23,9 

Kortfristiga skulder 14,0 12,6 

Interimsskulder 96,9 91,8 

Periodiseringar -0,3 -2,3 
Summa kortfristiga 
skulder 127,1 126,0 

 


