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Tranemo kommun 

 

 

Uppföljning av KF/KS prioriterade 
resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 
erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 
invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse 

Målet kommer att uppnås, samtliga sektioner pr
gnostiserar att målet kommer att uppfyllas.

Kommentar 

Sektionerna beskriver i tertialuppföljning 2 ver
samheter som arbetar medvetet för att göra ver
samheterna tillgängliga och för att höja kvaliteten 
på de tjänster som ingår i ansvarsområdet. Som 
exempel kan nämnas kulturskolan och bibl
som tillsammans erbjuder aktiviteter och even
mang för alla åldrar och målgrupper inom sitt a
svarsområde; allmänkulturen. 

Det pågår mycket samverkan över sektionsgränse
na där arbetet har ett gemensamt mål; exempelvis 
avseende kommunikation. Arbete för att få till fler 
busshållplatser, fysisk tillgänglighetsanpassning 
och säkerhetsinformation kring skolskjuts är ko
kreta exempel  på insatser från tekniska sektionen 
och näringsliv och strategisektionen i syfte att öka 
tillgänglighet och kvalitet inom kommunikation 
(kollektivtrafik och skolskjuts). 

Kommunens hemsida har stor betydelse och är en 
kanal för att kommunicera med medborgarna. G
nom utförlig och uppdaterad information om våra 
verksamheter ges medborgaren möjligheter till en 
god service dygnet runt, året om. Vid årsskiftet 
2015/2016 förväntas en ny, responsiv hemsida vara 
på plats. Sektionerna förbereder innehåll, inform
tion och möjligheter till service genom "sektionsr
daktörer" i syfte att öka tillgänglighet, bredd och 
kvalitet på hemsidans innehåll. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Kärnverksamheterna bör fundera på om de är så 
tillgängliga de kan vara, och erbjuder den bredd och 
kvalitet de skulle kunna göra inom ramen för sitt 
uppdrag. 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och 
ungdomar i förskola och skola 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är långsiktigt och resultaten för läsåret 
2014/2015 varierar. Målet är nedbrutet och konkret
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Uppföljning av KF/KS prioriterade 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 
erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

Målet kommer att uppnås, samtliga sektioner pro-
uppfyllas. 

Sektionerna beskriver i tertialuppföljning 2 verk-
samheter som arbetar medvetet för att göra verk-
samheterna tillgängliga och för att höja kvaliteten 
på de tjänster som ingår i ansvarsområdet. Som 
exempel kan nämnas kulturskolan och biblioteket 
som tillsammans erbjuder aktiviteter och evene-
mang för alla åldrar och målgrupper inom sitt an-

Det pågår mycket samverkan över sektionsgränser-
na där arbetet har ett gemensamt mål; exempelvis 

e för att få till fler 
busshållplatser, fysisk tillgänglighetsanpassning 
och säkerhetsinformation kring skolskjuts är kon-
kreta exempel  på insatser från tekniska sektionen 
och näringsliv och strategisektionen i syfte att öka 

m kommunikation 

Kommunens hemsida har stor betydelse och är en 
kanal för att kommunicera med medborgarna. Ge-
nom utförlig och uppdaterad information om våra 
verksamheter ges medborgaren möjligheter till en 

t runt, året om. Vid årsskiftet 
2015/2016 förväntas en ny, responsiv hemsida vara 
på plats. Sektionerna förbereder innehåll, informa-
tion och möjligheter till service genom "sektionsre-
daktörer" i syfte att öka tillgänglighet, bredd och 

Kärnverksamheterna bör fundera på om de är så 
tillgängliga de kan vara, och erbjuder den bredd och 
kvalitet de skulle kunna göra inom ramen för sitt 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet är långsiktigt och resultaten för läsåret 
2014/2015 varierar. Målet är nedbrutet och konkreti-

serat i flera delmål och många resultat ligger till 
grund för måluppfyllelsen, där 55% är uppfyllda 
under läsåret, 22 % på väg och 23
inte. 

 Åk 3 

•Bättre resultat i både svenska och matematik i 
ämnesproven 

Åk 6 

• 94-100 % av eleverna uppnår kra
proven 

•100 % i biologi och geografi 

•Bättre meritvärden på samtliga skolor

Åk 9 

•Bättre resultat i engelska och svenska

•90-99 % av eleverna får ett godkänt provbetyg i 
samtliga ämnesprov utom matematik (83 %)

•Bättre meritvärden jämfört med

•Stora skillnader mellan flickors och pojkars meri
värden och skillnaden har ökat 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg 
(79,6 % är behöriga till yrkesprogram och har ökat 
något sedan 13/14) 

Gymnasiet 

•Det genomsnittliga slutbetyget 

•Behörigheten till högskolestudier har minskat i de 
högskoleförberedande programmen till 88

Kommentar 

Lärandesektionen håller just nu på med analysen av 
resultaten från läsåret 14/15. Ett led i detta är att 
utifrån analysen planera in åtgär
utveckling. Detta beräknas vara helt klart under 
september månad och nedanstående åtgärder 
kommer ev. att kompletteras med ytterligare åtgä
der. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Vi har svårt att nå pojkarna i framförallt åk 6
gymnasiet och vi behöver i större utsträckning a
passa/utveckla undervisningen så att den i högre 
utsträckning når samtliga elever.

Lärandet sker via språket och i takt med ett större 
antal elever med ett annat förstaspråk än svenska 
kräver det mer studiehandledning och utvecklat 
modersmålstöd och språkligt stöd i samtliga teor
tiska ämnen. 

Detta tillsammans med nedanstående gemensamma 
utvecklingsområden kommer att bidra till högre 
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måluppfyllelse. 
- Information- och kommunikationsteknik (IKT)
- Utvecklad elevhälsa 
- Matematiklyftet 
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Ge alla medborgare förutsättningar att leva 
ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse 

Målet berör Näringsliv- och strategisektionen, O
sorgssektionen och Lärandesektionen, dessa pr
gnostiserar att målet delvis kommer att uppnås.

Kommentar 

Samverkan mellan kommunens verksamheter är en 
förutsättning för att nå målet. Skola och individ
familjeomsorg tillsammans med folkhälsoarbetet 
arbetar för att skapa förutsättningar för att komm
nens barn och vuxna ska kunna leva ett bra liv g
nom förebyggande insatser i kombination med 
direkt stöd. Kommunens kultur- 
viktiga aktörer och samverkande parter.

Föräldrautbildning, arbetsmarknadsinsatser,
rationsprojekt är exempel på insatser riktade direkt 
mot målgrupperna. Internt arbetar individ
familjeomsorgen med att säkerställa kompetens och 
struktur för arbetet. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Verksamheterna bör fundera över vad ett bra l
innebär för medborgaren i ett bredare perspektiv, 
och hur man kan arbeta för att skapa förutsättnin
ar för ett bra liv såväl med förebyggande som dire
ta insatser. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen 
ska uppleva att han/hon får ett gott 
bemötande, bra service, snabb och korrekt 
handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse 

Målet berör samtliga sektioner. Omsorgssektionen 
prognostiserar att målet endast delvis kommer 
uppnås, övriga sektioner att målet kommer nås.

Kommentar 

Samtliga sektioner har sett över den handläggning 
som görs i verksamheterna och utarbetat rutiner och 
processbesksrivningar för att säkerställa att det görs 
snabbt och korrekt. Rutiner har utarbetats för att 
säkerställa tillgänglighet till handläggar
och e-post, med målet att medborgaren ska känna 
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och kommunikationsteknik (IKT) 

och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

och strategisektionen, Om-
Lärandesektionen, dessa pro-

gnostiserar att målet delvis kommer att uppnås. 

Samverkan mellan kommunens verksamheter är en 
förutsättning för att nå målet. Skola och individ- och 
familjeomsorg tillsammans med folkhälsoarbetet 

förutsättningar för att kommu-
nens barn och vuxna ska kunna leva ett bra liv ge-
nom förebyggande insatser i kombination med 

 och föreningsliv är 
viktiga aktörer och samverkande parter. 

Föräldrautbildning, arbetsmarknadsinsatser, integ-
rationsprojekt är exempel på insatser riktade direkt 
mot målgrupperna. Internt arbetar individ- och 
familjeomsorgen med att säkerställa kompetens och 

 

Verksamheterna bör fundera över vad ett bra liv 
innebär för medborgaren i ett bredare perspektiv, 
och hur man kan arbeta för att skapa förutsättning-
ar för ett bra liv såväl med förebyggande som direk-

Alla som kommer i kontakt med kommunen 
ska uppleva att han/hon får ett gott 

a service, snabb och korrekt 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet berör samtliga sektioner. Omsorgssektionen 
prognostiserar att målet endast delvis kommer 
uppnås, övriga sektioner att målet kommer nås. 

Samtliga sektioner har sett över den handläggning 
som görs i verksamheterna och utarbetat rutiner och 
processbesksrivningar för att säkerställa att det görs 
snabbt och korrekt. Rutiner har utarbetats för att 
säkerställa tillgänglighet till handläggare via telefon 

post, med målet att medborgaren ska känna 

att det är enkelt att komma i kontakt med handlä
gare. 

Sektionerna beskriver också hur målet om ett gott 
bemötande i alla kontakter med medborgaren gjorts 
känt i verksamheterna och att det är un
regelbunden diskussion på arbetsplatserna. De 
flesta verksamheterna mäter medborgarens nöjdhet 
och generellt är de resultat som inkommit goda 
avseende bemötande. 

Åtgärder för fortsatt utveckling:

Omsorgssektionen fortsätter det påbörjade arbetet
med processkartläggning och rutinbeskrivningar 
inom myndighetsfunktionen i syfte att öka servic
nivån och minska handläggningstider.

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö 
och ett hållbart samhälle i alla avseenden.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis u

Prognos måluppfyllelse 

Målet kommer delvis att uppnås. Flera av målen är 
av långsiktig karaktär och kräver ett ständigt me
vetet miljöarbete över tid, men vi är på god väg 
med vårt miljöarbete. Målet är nedbrutet i elva 
delmål varav ca 30 % av måle
2015 och ca 60 % kommer delvis att uppnås. Ett av 
målen kommer inte att uppnås.

De delmål som beräknas uppnås under 2015 är 
"God bebyggd miljö", "Minska energianvändnin
en", "Öka andelen ekologisk mat".

"God ekologisk och kemisk status
mark, vattendrag och sjöar kommer inte att uppnås

 
Kommentar 

Hållbarhetsperspektiven beaktas i samtliga detal
planer. 

Kommunen är aktiv som samverkande part för att 
utveckla kollektivtrafiken.

God kemisk och ekologisk status påverkas av fö
surning, övergödning, vandringshinder och milj
gifter. Vi når pH målen i alla vattenförekomster 
utan 3, då ingen kalkning sker där. Inga vattenför
komster når målet god ekologisk status då van
ringshinder förhindrar främst fiskar att röra sig 
mellan vattendragen. Halten kvicksilver är fortf
rande höga i samtliga vattenförekomster.

Inget fossilt bränsle har köpts in till fjärrvärmepr
duktionen, den varma vintern har gjort att återvu
nen värme från Ardagh kunnat användas i stor 
utsträckning. Endast en fastighet 
försorg använder olja som uppvärmning.
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att det är enkelt att komma i kontakt med handläg-

Sektionerna beskriver också hur målet om ett gott 
bemötande i alla kontakter med medborgaren gjorts 
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och generellt är de resultat som inkommit goda 
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Målet kommer delvis att uppnås. Flera av målen är 
av långsiktig karaktär och kräver ett ständigt med-
vetet miljöarbete över tid, men vi är på god väg 
med vårt miljöarbete. Målet är nedbrutet i elva 

% av målen beräknas nås under 
% kommer delvis att uppnås. Ett av 

målen kommer inte att uppnås. 

De delmål som beräknas uppnås under 2015 är 
"God bebyggd miljö", "Minska energianvändning-
en", "Öka andelen ekologisk mat". 

"God ekologisk och kemisk status i kommunens 
mark, vattendrag och sjöar kommer inte att uppnås 

Hållbarhetsperspektiven beaktas i samtliga detalj-

Kommunen är aktiv som samverkande part för att 
utveckla kollektivtrafiken. 

God kemisk och ekologisk status påverkas av för-
ning, övergödning, vandringshinder och miljö-

gifter. Vi når pH målen i alla vattenförekomster 
utan 3, då ingen kalkning sker där. Inga vattenföre-
komster når målet god ekologisk status då vand-
ringshinder förhindrar främst fiskar att röra sig 

gen. Halten kvicksilver är fortfa-
rande höga i samtliga vattenförekomster. 

Inget fossilt bränsle har köpts in till fjärrvärmepro-
duktionen, den varma vintern har gjort att återvun-
nen värme från Ardagh kunnat användas i stor 
utsträckning. Endast en fastighet i kommunens 
försorg använder olja som uppvärmning. 
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De tidigare energivinster man gjort genom investe
ingar i värmepumpar kommer synas tydligare i 
statistiken genom ett mer korrekt sätt att räkna på 
energiåtgång. Ombyggnad av Dalstorpsskolan som 
förses med solpaneler och Gudarpsgården leder 
också till lägre energiförbrukning. 

Inom kostverksamheten har gjorts en inventering 
för avfallshanteringen. Behållare har köpts in för att 
sortera i högre grad och samarbete sker med fasti
hetsskötare för transport till återvinningsstationen.

Renhållningsverksamheten har genomfört inform
tionsinsatser. Returhuset har startats upp i syfte att 
återanvända prylar i stället för att det blir avfall.

På kommunpools sidan har läget förbättras genom 
inköp av el och laddhybrider. I övriga bilflottan är 
läget detsamma som tidigare. Inga nya cykelbanor 
är gjort under året. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Tranemo kommun arbetar aktivt för att flera skall 
resa kollektivt. 

I resultatmålet god ekologisk och kemisk status i 
kommunens mark, vattendrag och sjöar saknar 
kommunen saknar möjlighet att påverka alla fakt
rer som sammantaget gör att God status uppnås. 
Kommunen kan följa upp vattenkvalitén i Musån 
som är en av de okalkade vattenförekomsterna samt 
kan göra en översyn över ev vandringshinder på 
kommunens egen mark. Målet bör formuleras om 
då det är svårt att under överskådligt tid kunna nå 
det. Resultatmålet att naturen i kommunen är en 
viktig och attraktiv tillgång, Naturvårdsplanen är 
under behandling och avses klar januari 2016. Tre
den att långa tjänsteresor blir färre håller i sig och 
resor med poolbil minskar mest. 

Cykelplanen som sträcker sig till 2020 kommer 
utvärderas under hösten i samarbete med tekniska 
sektionen. 

Energiansvarig har genomfört en inventering av 
vilka behov som finns för ökad optimering. Priorit
ringslista ska tas fram. 

Övergång till förnybart drivmedel (el eller gas) i 
övrig bilflotta tar tid och vilket alternativ som lokalt 
är lämpligast är inte klart. Ett sätt få ner miljöpåve
kan kan vara att genomföra en översyn hur bilflo
tan används och möjlighet till ruttoptimering. Fyra 
nya gång och cykelbanor är planerade under året.
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De tidigare energivinster man gjort genom invester-
ingar i värmepumpar kommer synas tydligare i 
statistiken genom ett mer korrekt sätt att räkna på 
energiåtgång. Ombyggnad av Dalstorpsskolan som 

solpaneler och Gudarpsgården leder 

Inom kostverksamheten har gjorts en inventering 
för avfallshanteringen. Behållare har köpts in för att 
sortera i högre grad och samarbete sker med fastig-

tervinningsstationen. 

Renhållningsverksamheten har genomfört informa-
tionsinsatser. Returhuset har startats upp i syfte att 
återanvända prylar i stället för att det blir avfall. 

har läget förbättras genom 
inköp av el och laddhybrider. I övriga bilflottan är 
läget detsamma som tidigare. Inga nya cykelbanor 

Tranemo kommun arbetar aktivt för att flera skall 

ultatmålet god ekologisk och kemisk status i 
kommunens mark, vattendrag och sjöar saknar 
kommunen saknar möjlighet att påverka alla fakto-
rer som sammantaget gör att God status uppnås. 
Kommunen kan följa upp vattenkvalitén i Musån 

attenförekomsterna samt 
kan göra en översyn över ev vandringshinder på 
kommunens egen mark. Målet bör formuleras om 
då det är svårt att under överskådligt tid kunna nå 
det. Resultatmålet att naturen i kommunen är en 

splanen är 
under behandling och avses klar januari 2016. Tren-
den att långa tjänsteresor blir färre håller i sig och 

Cykelplanen som sträcker sig till 2020 kommer 
utvärderas under hösten i samarbete med tekniska 

ergiansvarig har genomfört en inventering av 
vilka behov som finns för ökad optimering. Priorite-

Övergång till förnybart drivmedel (el eller gas) i 
övrig bilflotta tar tid och vilket alternativ som lokalt 

. Ett sätt få ner miljöpåver-
kan kan vara att genomföra en översyn hur bilflot-
tan används och möjlighet till ruttoptimering. Fyra 
nya gång och cykelbanor är planerade under året. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverk
öka. Hon/han ska känna att hon/han blir 
lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse 

Målet kommer att uppnås. Två av de fyra sekti
nerna som berörs av målet (omsorg, Tekniska) pr
gnostiserar målet som delvis uppfyllt, men då de 
åtgärder som föreslås för fortsatt utveckling plan
rar att genomföras under hösten är det troligt att 
målet kommer uppfyllas vid årets slut.

Kommentar 

Inom alla sektioner arbetar verksamheterna för att 
det ska finnas olika former för inflytande och dela
tighet, medborgarna ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter på verksamheten som elev, kund, klient 
etc. Befintliga former finns i alla sektioner och dessa 
kompletteras genom ny och tillgänglig teknik, e
empelvis via skolans lärplattformar som ger möjli
het till utvidgade former för kommunikation mellan 
hem och skola. 

Inom omsorgen försöker man finna former för att i 
det dagliga fånga upp och ta tillvara på de sy
punkter som inkommer på ett systematiskt sätt som 
ett komplement till de brukarråd som erbjuds.

Tekniska sektionen arbetar för en ökad dialog i 
samband med de projekt som genomförs och u
vecklar formerna för enkätundersökningar för att 
kunna fånga upp och ta tillvara på synpunkter som 
ett underlag för verksamhetsutveckling.

Åtgärder för fortsatt utveckling:

Det finns idag många former av formellt inflytande 
i verksamheterna, exempelvis brukarråd, elevråd 
och medborgarförslag, men verksamheterna bör 
undersöka om det reella inflytandet är så stort som 
ambitionen avser. För att möjliggöra det reella infl
tandet för medborgaren bör det finnas tydlighet 
kring vad du som medborgare faktiskt KAN påve
ka i respektive verksamhet och kanske också ty
lighet kring vad du INTE kan påverka.

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Vi kommer inte att nå samtliga resultatm
budget i balans. 

En tredjedel av de prioriterade resultatmålen pr
gnostiseras att uppnås medan de resterande två 
tredjedelarna delvis kommer att uppnås.

och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 
Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål 

 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska 
öka. Hon/han ska känna att hon/han blir 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Målet kommer att uppnås. Två av de fyra sektio-
nerna som berörs av målet (omsorg, Tekniska) pro-
gnostiserar målet som delvis uppfyllt, men då de 

tgärder som föreslås för fortsatt utveckling plane-
rar att genomföras under hösten är det troligt att 
målet kommer uppfyllas vid årets slut. 

Inom alla sektioner arbetar verksamheterna för att 
det ska finnas olika former för inflytande och delak-

het, medborgarna ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter på verksamheten som elev, kund, klient 
etc. Befintliga former finns i alla sektioner och dessa 
kompletteras genom ny och tillgänglig teknik, ex-
empelvis via skolans lärplattformar som ger möjlig-

l utvidgade former för kommunikation mellan 

Inom omsorgen försöker man finna former för att i 
det dagliga fånga upp och ta tillvara på de syn-
punkter som inkommer på ett systematiskt sätt som 
ett komplement till de brukarråd som erbjuds. 

iska sektionen arbetar för en ökad dialog i 
samband med de projekt som genomförs och ut-
vecklar formerna för enkätundersökningar för att 
kunna fånga upp och ta tillvara på synpunkter som 
ett underlag för verksamhetsutveckling. 

ng: 

Det finns idag många former av formellt inflytande 
i verksamheterna, exempelvis brukarråd, elevråd 
och medborgarförslag, men verksamheterna bör 
undersöka om det reella inflytandet är så stort som 
ambitionen avser. För att möjliggöra det reella infly-

det för medborgaren bör det finnas tydlighet 
kring vad du som medborgare faktiskt KAN påver-
ka i respektive verksamhet och kanske också tyd-
lighet kring vad du INTE kan påverka. 

Vi kommer inte att nå samtliga resultatmål med 

En tredjedel av de prioriterade resultatmålen pro-
gnostiseras att uppnås medan de resterande två 
tredjedelarna delvis kommer att uppnås. 
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Mål som kommer att uppnås är: 

-Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån medborgarnas 
behov. 

-Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktig-
het och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska 
känna att hon/han blir lyssnad på. 

  

Mål som delvis kommer att uppnås: 

-Verksamhet i nationell toppklass för barn och ung-
domar i förskola och skola 

-Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 
liv 

-Alla som kommer i kontakt med kommunen skall 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning 

-Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och 
ett hållbart samhälle i alla avseenden 

  

Sammanfattande analys 

De mål som beräknas att uppnås berör tillgänglig-
het, inflytande och bemötande och där beskriver 
verksamheterna att arbetet med dessa processer har 
utvecklats och att betydelsen av dessa begrepp har 
vidgats. Här handlar det främst om förändrade 
förhållningssätt och ökad medvetenhet om begrep-
pens innebörd. 

De mål som främst riktar sig mot skola, miljö och 
omsorg är det svårare för verksamheterna att upp-
nå. 

Analys och analysunderlag som beskriver hur or-
ganisation, förutsättningar, arbetssätt och utförande 
påverkar resultaten behöver utvecklas så att verk-
samheterna vidtar de rätta åtgärderna. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i 
balans 

Verksamheten behöver arbeta med att tolka inne-
börden av begreppen tillgänglighet, mångfald, ett 
bra liv, bemötande, inflytande och delaktighet samt 
identifiera samtliga sina målgrupper. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver ytterliga-
re utvecklas och implementeras i alla led för att 
skapa en medvetenhet och en effektivare organisa-
tion. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT
 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhets-
uppföljningar med ekonomiska prognoser i april 
samt augusti varje år. Tertialrapport/delårsbokslut 
upprättas per den sista augusti och omfattar eko-
nomisk översikt, resultat- och balansräkning samt 
prognos avseende årets ekonomiska utfall.  

Tranemo kommun tillämpar från och med delårs-
bokslutet per 2013-08-31 RKR:s (Rådet för Kommu-
nal Redovisning) rekommendation 22 avseende 
delårsrapport: Med hänsyn, bland annat, till kravet 
på snabb information tillhandahålls information i 
betydligt mindre omfattning i kommunens delårs-
rapporter 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 särredovisning av VA-
verksamheten, så som är fallet i årsredovisningen. 
Det innebär också att det inte redovisas någon kas-
saflödesanalys för koncernen. 

I delårsrapporten per 2015-08-31 har använts sam-
ma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
som i årsredovisning 2014, förutom att komponent-
avskrivning tillämpas fr o m 2015 på samtliga nya 
investeringar. I 2015 års budget flyttades 4 mnkr 
från driftbudgeten till investeringsbudgeten för de 
åtgärder som tidigare klassats som underhåll på 
fastigheter, park- och lekplatser samt gator och som 
enligt komponentavskrivningsmetoden ska bokfö-
ras som investering. 

 

Delårsbokslut - kommunen 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden 
januari t o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte det 
ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslu-
tet, beroende på att periodisering av kostnader och 
intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet för 
helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är dock att 
betydande kostnads- och intäktsposter ska redovi-
sas 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 kostna-

der endast finns med kostnader för en termin av 
två. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att 
det i resultatet finns med betydande kostnader för 
semestervikarier inom till exempel omsorgsverk-
samheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o 
m augusti uppgår till 19,0 mnkr vilket kan ställas i 
relation till det prognosticerade resultatet för helåret 
som uppgår till 12,7 mnkr. Det ekonomiska resulta-
tet för motsvarande period förra året uppgick till 4,4 
mnkr. Den största anledningen till den kraftiga 
resultatförbättringen jämfört med motsvarande 
period föregående år är att pensionsskulden har 
minskat med 8,8 mnkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2015 uppgår till 19,5 
% vilket är en förbättring med 2,9 procentenheter 
jämfört med augusti förra året. Orsakerna till för-
bättringen är att det egna kapitalet ökat med totalt 
28,5 mnkr jämfört med 2014-08-31 genom resultat-
förbättringar. 

Låneskulden är oförändrad jämfört med augusti 
2014. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balans-
dagen 

Ekonomisk prognos – 
kommunkoncernen 

Koncernredovisningen för Tranemo kommun om-
fattar utöver kommunen även Tranemobostäder AB 
(556449-1966) och Tranemo Utvecklings AB (556662-
4952).  

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2015 
prognostiseras uppgå till 15,0 mnkr, föregående år 
17,4 mnkr.  

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas 
uppgå till 0,4 mnkr (före skatt), vilket innebär en 
försämrad resultatnivå på 0,9 mnkr jämfört med 
föregående år. 

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt 
ekonomiskt resultat på 0,3 mnkr (efter skatt) under 
2015, vilket är 0,2 mnkr sämre än resultatet 2014. 
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Resultatutveckling 2011-2015 
koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

EKONOMISK PROGNOS - KOMMUNEN 
I årets ekonomiska prognos för kommunen per 
2015-08-31, prognostiseras ett resultat för helår 2015 
på 12,7 mnkr. Kommunens resultat för helår 2014 
var 14,5 mnkr. 

Det prognostiserade resultatet för 2015 är 4,3 mnkr 
bättre än budget för 2015.  

Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga 
budget med 2,9 mnkr. Prognosen för pensionskost-
nader är 3,9 mnkr lägre än budget. De finansiella 
kostnadernas prognos är 1,8 mnkr lägre än budget.  
Verksamheternas nettokostnader förväntas översti-
ga budget med 4,3 mnkr. 

 
Prognostiserade större budgetavvikelser, 
mnkr 

 
Prognos 

Verksamhet avvikelse 
Vård i familjehem och institutionsvård -3,4 
Hemtjänst -2,2 
Bostadsanpassning -1,9 
Vuxenutbildning -1,3 
Försörjningsstöd 1,0 
Interkommunal ersättning, gymnasiet 1,2 
Övriga verksamheter 2,3 
Summa -4,3 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Resultatutveckling 2011-2015 
kommunen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

 

Ekonomisk prognos samverkansnämnder 

Tranemo kommun har gemensam samverkans-
nämnd med Ulricehamn gällande miljö- och bygg 
och IT samt gemensam nämnd med Svenljunga 
gällande personalfunktionen och arbetsmarknads-
funktionen.  

Miljö- och byggnämnden har en nettobudget på 6,3 
mnkr , bedömningen är att nämnden kommer att ha 
en budget i balans vid årets slut. 

IT-nämnden är en resultatenhet som debiterar verk-
samheterna i Ulricehamn och Tranemo sina kostna-
der för hårdvara och tjänster. Enhetens bruttobud-
get är 28,6 mnkr och bedömningen är att nämnden 
kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Den 
budgetavvikelse på -0,6 mnkr som Tranemo har 
med i sin prognos beror på ändrad kostnadsfördel-
ning mellan kommunerna. 

Personalnämnden har en årsbudget på 2,9 mnkr och 
prognosen är ett budgetöverskott på 0,2 mnkr. Det-
ta överskott finns med i Tranemo kommuns pro-
gnos. 

Den gemensamma arbetsmarknadsnämnden med 
Svenljunga startade 2015-05-01 och har en budget  
för 2015 på 7,2 mnkr. I prognosen är räknat med att 
nämnden kommer att ha en budget i balans vid 
årets slut.  

Återbetalning av AFA-medel under 2015 

I mars-2015 fattade AFA försäkring beslut om åter-
betalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetal-
ningen till kommuner och landsting förväntas bli i 
4:e kvartalet 2015. För Tranemos del innebär det en 
intäkt under 2015 på 5,0 mnkr. Intäkten finns med i 
2015 års budget och är även med i den här progno-
sen. 

Avstämning balanskravet 

För kommunens del innebär det prognostiserade 
resultatet att balanskravet uppnås. Balanskravsre-
sultatet uppgår till 4,3 mnkr. Tranemo kommun har 
hittills uppnått balanskravet varje år sedan införan-
det år 2000. 
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Balanskravsavstämning 

Årets resultat enligt resultatprognos           12,7 

Avsteg från blandmodellen                          - 8,4 

Avstämning balanskravet                              4,3 

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 handlingsut-
rymmet begränsas. 

Kommunens soliditet beräknas öka med 0,8 pro-
centenheter jämfört med 2014 års nivå. I prognosen 
för 2015 beräknas soliditeten 2015-12-31 att uppgå 
till  

18,0 % jämfört med 17,2 % 2014-12-31.  

 
Soliditetsutveckling 2011-2015, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden 

 
 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
98,9  mnkr (total investeringsbudget 2015 inklusive 
”ombudgetering” av ej förbrukade anslag 2014: 
123,1 mnkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(109,1 mnkr) av investeringsbudgeten för 2015. 

Investeringsutfallet t o m 2015-08-31 uppgår till 65,0 
mnkr (utfall jan-aug 2014: 22,0 mnkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över 
tid bör alla investeringar självfinansieras. Målet 
förväntas inte uppnås under 2015. Den prognostise-
rade självfinansieringsgraden 2015 uppgår till 49 
procent. 

 

 

Nettoinvesteringar 2011-2015 

 

Avskrivningar 2011-2015 

 

Självfinansieringsgrad 2011-2015 

 

Tillväxten i omvärlden förstärks och den 
svenska konjunkturen förbättras 

Bedömningar i augusti från regeringen, Swedbank 
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL pekar 
mot att världsekonomin förstärks genom tillväxt i 
USA och i Euroområdet. Den amerikanska ekono-
min fortsätter att utvecklas positivt med en mins-
kande arbetslöshet.  Förbättringar ses också i Euro-
området och framförallt för de stora ekonomierna 
Spanien och Italien. Riskerna för att utvecklingen 
ska bli svagare än väntat i världsekonomin är dock 
stora. Riskerna är framförallt förknippade med den 
kraftiga inbromsningen av tillväxten i Kina. 

Den svenska tillväxten förväntas förbli stark även 
om den i allt högre grad är beroende av den in-
hemska efterfrågan. Sveriges exportutveckling är 
fortsatt svag. Exporten påverkas negativt av att den 
norska ekonomin växer långsammare än tidigare 
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och i närområdet är också den finländska utveck-
lingen svag.  

Arbetslösheten har varit hög, kring 8 % i sex års tid. 
I år och nästa år förväntas arbetslösheten minska. 
År 2018 förväntas arbetslösheten vara nere i 6,7 % 
enligt SKL:s prognos. 

Inflationstakten förväntas öka långsamt under 2015 
och 2016. På sikt förväntas dock inflationen att sti-
ga.2017 spås inflationen vara uppe i 1,7 % enligt 
SKL. 

 

Tranemo kommuns resultat 2015 enligt prognosen 
når inte kommunens resultatmål, men resultatet är 
bättre än vid vårens prognos. 

Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun 
2015 innebär att kommunen inte klarar av att uppnå 
det av kommunfullmäktige fastställda resultatmålet 
för 2015 på 15,9 mnkr. Resultatet enligt prognosen 
är på 12,7 mnkr. 

 I prognosen för 2015 förväntas endast ett av de tre 
ekonomiska målen att uppnås. Soliditetsmålet som 
är satt till 17,0 % förväntas bli 18,0%.  

Det tredje ekonomiska målet att över tid bör alla 
investeringar självfinansieras, det vill säga självfi-
nansieringsgraden bör vara 100 procent beräknas 
inte uppnås. Under den senaste 5-årsperioden, 2011-
2015, beräknas självfinansieringsgraden bli 63 % och 
under den senaste tioårsperioden 67 %. 

 Det är viktigt för dagens och morgondagens invå-
nare i Tranemo kommun att kommunen långsiktigt 
kan upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat. 
Ett resultat som tillsammans med avskrivningar ger 
ett kassaflöde på 50 mnkr i kombination med rimli-
ga investeringsnivåer är nödvändigt för att bevara 
kapaciteten att kunna tillhandahålla god service åt 
kommuninvånarna i Tranemo även i ett längre 
perspektiv. Detta i sin tur innebär att låneskulden 
inte behöver ökas. 

En ökning av låneskulden medför på sikt ökade 
räntekostnader även om ränteläget är väldigt lågt i 
nuläget.   De ekonomiska förutsättningarna för 
verksamheterna blir långsiktigt sämre om en större 
andel av intäkterna måste läggas på räntor. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 

I sin senaste prognos från augusti har Sveriges 
Kommuner och Landsting prognostiserat fortsatt 
höga nivåer gällande skatteunderlagets tillväxttakt 
för perioden 2015–2018.   

För 2015 beräknas skatteunderlaget att öka med 
4,8% och 5,6% för 2016.   

Under 2015 och 2016 beräknas Tranemo kommun 
att ligga på högre investeringsnivåer än de ca 50 
mnkr som vi kan finansiera med egna medel. Rän-
tenivåerna är i nuläget på en mycket låg nivå, men 
på sikt får vi räkna med att räntenivåerna återigen 
kommer att stiga.  

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekono-
miska förutsättningarna såväl kortsiktigt som lång-
siktigt. Detta gäller både kommunen och kommu-
nens bostadsbolag, Tranemobostäder AB. 2014 
ökade invånarantalet i kommunen med 109 invåna-
re. Under perioden jan-juli 2015 har invånarantalet 
minskat med 57 personer. Prognosmässigt innebär 
varje ökning eller minskning av en invånare ett 
tillskott eller minskning i kommunens intäkter med 
ca 50 tkr per invånare. 

Prognosen innebär ett budgetunderskott för verk-
samheternas nettokostnader med 4,3 mnkr, vilket är 
bättre än vid förra prognosen då underskottet var 
6,5 mnkr.   

Verksamheternas ekonomiska obalans enligt den 
här prognosen måste hanteras. Vikten av budget-
följsamhet hos verksamheterna kan inte nog under-
strykas. Ett budgetunderskott för 2015 påverkar 
även de kommande åren negativt. Sparsamhet och 
återhållsamhet på kostnadssidan måste därför råda 
under sista delen av året för att komma så nära en 
budget i balans som möjligt. 

Inför 2016 ser vi ökade behov inom både barnom-
sorgen och äldreomsorgen. Under 2016 får vi inte 
återbetalning av AFA-pengar, 2015 var sista året för 
dessa återbetalningar. Sammantaget gör detta att 
budgetläget inför 2016 är ansträngt. 

 

Lars-Gunnar Karlsson 

Ekonomichef 

 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 
Prognosöversikt per sektion 

   

10 
 

 PROGNOSÖVERSIKT PER SEKTION (mnkr) 

            

  
Budget 
helår 

Prognos 
helår   

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Sektion 201504 201504   201508 201508 
            

Servicesektionen -43,4 -43,7 -41,9 -41,7 

  

Tekniska sektionen -74,7 -75,5 -75,1 -77,2 

  

Lärandesektionen -252,9 -252,7 -253,8 -254,8 

  

Omsorgssektionen -225,1 -231,1 -225,1 -228,0 

  

Näringsliv och strategisektionen -18,7 -18,3 -18,9 -17,4 

  

Delsumma -614,8 -621,3     -614,8 -619,1 

        

Finansförvaltningen 623,2   631,3   623,2 631,8 

        

SUMMA  8,4   10,0     8,4 12,7 
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE (mnkr) 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Verksamhetsområde 201408 201508 2015 2015   
            
Servicesektionen           
Servicesektionen -26,9 -25,5 -41,9 -41,7 0,2 
Summa -26,9 -25,5 -41,9 -41,7 0,2 
            
Tekniska sektionen           

Gemensam verksamhet tekniska -3,7 -5,0 -7,7 -9,9 -2,2 
Lokalförsörjning -19,8 -21,1 -32,2 -32,8 -0,6 
Kost -12,2 -12,6 -20,1 -19,7 0,4 
Infrastruktur -10,2 -9,0 -14,7 -14,7 0,0 
Affärsverksamheter 2,2 0,0 -0,4 -0,1 0,3 
Summa -43,7 -47,7 -75,1 -77,2 -2,1 
            
Lärandesektionen           
Gemensam verksamh lärandesek-
tionen -17,7 -20,3 -31,1 -31,0 0,1 
Grundskola, förskola o grundsärsko-
la -98,2 -100,4 -150,4 -152,4 -2,0 
Gymnasium -33,6 -36,5 -56,7 -56,3 0,4 
Kultur och fritid -10,5 -10,0 -15,5 -15,1 0,4 
Summa -160,0 -167,2 -253,8 -254,8 -1,0 
            
Omsorgssektionen           
Gemensam verksamhet -18,8 -7,0 -11,3 -10,9 0,4 
Vård och omsorg -72,9 -81,8 -122,2 -124,1 -1,9 
Funktionsnedsättn o socialt stöd -32,5 -36,9 -58,7 -58,7 0,0 
Myndighetsfunktion -24,6 -24,0 -32,9 -34,3 -1,4 
Summa -148,7 -149,7 -225,1 -228,0 -2,9 
            
Näringsliv o strategisektionen           
Näringsliv o strategisektionen -10,3 -10,8 -18,9 -17,4 1,5 
Summa -10,3 -10,8 -18,9 -17,4 1,5 
            
            
Delsumma -389,6 -400,9 -614,8 -619,1 -4,3 

            
            
Finansförvaltningen           
Finansförvaltningen 399,7 419,9 623,2 631,8 8,6 
Summa  399,7 419,9 623,2 631,8 8,6 
            
            

SUMMA  10,1 19,0 8,4 12,7 4,3 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2015 inklusive ombudgeteringar uppgår till 123,1 mnkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mnkr) 
 Utfall  Boksluts-  
 150831 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen -61,4 -114,0 -91,1 22,9 
     
Servicesektionen -0,1 -0,1 -0,1 0 
     
Lärandesektionen -2,5 -6,2 -5,2 1,0 
     
Omsorgssektionen -1,0 -2,7 -2,5 0,5 
     
Näringsliv och strategisektionen 0  -0,1 0 0,1 
     
TOTALT -65,0 -123,1 -98,9 24,5 
     
 
 
Kommentarer
Investeringsbudgeten 2015 omfattar totalt 123,1 mnkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 24,5 mnkr. 
Under de två första tertialen har 65 mnkr (53%) av 
investeringsbudgeten förbrukats. 

En stor del av investeringsbudgeten är fördelad på ett 
mindre antal projekt. Prognosen för de aktuella projek-
ten redovisas nedan.  

Ombyggnaden av Dalstorpskolan pågår och beräknas 
färdigställas till hösten 2016. Tillbyggnad av den nya 
delen är klar och nu pågår ombyggnad av den gamla 
kvarvarande delen av skolan.  

Gudarpsgårdens ombyggnad beräknas vara klar under 
början av 2016, projektet följer tidplan och budget. 
Efter färdigställande påbörjas ombyggnad av Gu-
darpsgårdens kök. 

Tillbyggnaden av Parkhagens förskola i Limmared 
blev dyrare än beräknat bl a på grund av att ombygg-
naden av köket blev mer omfattande än planerat samt 
att lokalytan ökats med ca 10% jämfört med den första 
lokalförsörjningsplanen. Tilläggsanslag på ca 3,7 mnkr 
har beviljats, totalt beräknas projektet kosta strax under 
15 mnkr. 

GC-vägar i Tranemo, Limmared samt Grimsås ska 
byggas i samarbete med trafikverket som också står för 
hälften av kostnaderna. Anläggningsarbetena påbörjas 
under hösten. 

 
 

 

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Gudarpsgården etapp 2 -19,6 -19,6 0 
Byggprogrammet Tranehallen -7,8 -7,8 0 
Ombyggn Dalstorps skola -21,2 -25,0 -3,8 
Tillbyggnad Parkhagen -7,0 -2,5 4,5 
Gamla skolan Tranemo -5,8 -5,8 0 
Medfinansiering GC-vägar -3,1 -3,1 0 
Förnyelse Va-ledningsnät -3,3 -2,0 1,3 
Summa -67,8 -65,8 2,0 
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PERSONALREDOVISNING 
 

1. Antal anställda och omräknade  
heltider 
Antalet anställda uppgår till 1 039 personer den 
sista juni 2015. Detta är en ökning med 14 personer 
från samma tidpunkt föregående år. Eftersom den-
na statistik inkluderar visstidsanställda kan total-
summan variera relativt kraftigt från mätperiod till 
mätperiod. 

 

 15-06-30 14-06-30 
Antal anställda  1039 1 025 
   
 15-06-30 14-06-30 
Omräknade heltider 980 963 
 

 
2. Könsfördelning 
Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen är 
alltjämt mycket hög. Andelen män har ökat med 1 
% från föregående mätperiod. 

  

 15-06-30 14-06-30  
Kvinnor 84,31 % 85,36 %  
Män 15,69 % 14,64 %  

 

 
3. Sysselsättningsgrad 
Medelsysselsättningen är i stora drag oförändrad 
gentemot föregående mätperiod. Andelen heltids-
anställda har minskat marginellt från mätning vid 
samma tidpunkt förgående år. Detta trots en uttalad 
ambition om att arbeta aktivt för heltidsarbete. En 
möjlig orsak kan dock vara att man i denna mätning 
sannolikt ser sommarvikariernas sysselsättnings-
grad vilka oftast anställs på behövd sysselsättnings-
grad snarare än utifrån heltidsaspekt.  

 

Medelsysselsättningsgrad 
 

 15-06-30  14-06-30 

Kvinnor  89,21%    89,68% 

Män  92,35%   92,29% 

Medel  89,69%   90,06% 

      
Heltid och deltid 
 

 15-06-30 14-06-30  
Heltid 60,97% 61,27%  
Deltid 39,42% 39,12%  

 

 

 
 
4. Anställningsform 
 

 15-06-30 14-06-30  
Tillsvidare 87,4 % 88,2 %  
Visstid 12,6 % 11,8 %  
 

 
5. Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat med 1,06 % till 6,38 % från 
föregående mätperiod. De sektioner som ökar 
främst är Lärande (1,44) och Omsorgen (1,55). Om 
man tittar enbart på den ”korta” sjukfrånvaron (före 
dag 60) så ligger den ganska stabilt gentemot såväl 
förra årets mätperiod som mot helår, förra året 
(3.64, 3,34, 3,28). 

 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön (total) 
 

 2015 
     Jan - juni 

2014 
jan- juni 

2014 
jan- dec 

Män 3,69 3,13 3,19 
Kvinnor 6,92 5,74 5,86 
Summa 6,38 5,32 5,43 

 

Varav långtidssjukfrånvaro (efter dag 
60) 
 

 2015 
jan- juni 

2014 
jan- juni 

2014 
jan- dec 

Män 1,98 1,48 1,48 
Kvinnor 2,89 2,08 2,28 
Summa 2,74 1,98 2,15 

 

 
6. Personalkostnader 
Kostnaden för fyllnad och övertid har ökat med 249 
000 kr sedan samma mätperiod förra året. Kostna-
der för utbetalning av sjuklön har även denna ökat, 
dock beaktas här inte kostnader för vikarieanskaff-
ning och liknande som ofta blir en följd av sjukfrån-
varo. Antal utbetalade timmar har minskat sedan 
senaste mätningen. 
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Antal utbetalade timmar  
(jan - juni: Helår markeras genom fotnot) 

 

Mätperiod Antal timmar Motsvarar heltider 

2014 1 186 694 94,28 
2014 81 684 82,51 
2015 77 707                       78,49 

 
 
Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan - juni) 

 

2014 2 2,26 mnkr  
2014 0,97 mnkr  
2015 1,22 mnkr  
 
Sjuklönekostnader 
(jan – juni) 
 

2014 3 6,6 mnkr  
2014 3,3 mnkr  
2015 3,7 mnkr  

                                                   
1 helår 
2 helår 
3 helår 
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SERVICESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser,

 Budget Prognos

Summa drift -41,9 -41,7

Summa investeringar -0,1 -0,1

Servicesektionen prognostiserar ett budgetöverskott på 0,2 
mnkr. För  IT-samverkan med Ulricehamn beräknas ett 
underskott beroende på ett nytt avtal med Ulricehamn om 
IT-tjänster. Medborgarservice och processtöd och ekonomi
och personalfunktionerna visar alla överskott beroende på 
vakanser och sjukfrånvaro. 

Ett nytt samverkansavtal med Ulricehamn håller på att tas 
fram som ska gälla från 2016-01-01. Under 2015 finns en 
tillfällig uppgörelse om kostnadsfördelningen där Tranemo 
ska stå för 36% av IT-enhetens totala kostnader och Ulric
hamn för 64%. I budgeten för 2015 avsattes 0,8 mnkr extra 
för att täcka in ökade kostnader i samband med ny förde
ningsnyckel. I den här prognosen är bedömningen att 0,6 
mnkr ytterligare behöver avsättas. 

Personalfunktionen har under året haft vakanser och sju
skrivningar men i nuläget är man fullbemannade. Ekon
miskt bedöms funktionen få ett ekonomiskt överskott på 
0,4 mnkr för helåret 2015. 

Ekonomifunktionen har haft vakans på en ekonom under 
början av året. Funktionen räknar med ett budgetöverskott 
på 0,3 mnkr. 

Medborgarservice och processtöd beräknar också ett öve
skott med 0,2 mnkr beroende på sjukskrivningar på fun
tionen. 

Åtgärder 

Servicesektionen prognosticerar ett budgetöverskott för 
2016 på 0,2 mnkr. Inga åtgärder behöver vidtas.

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 
behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås 

Kommentar 

Medvetet arbete pågår för att korta svarstider i komm
nens växel samt för att ge medborgare svar med god kval
tet, då det ställs frågor via telefon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Utökad informationsbank i växeln om medarbetarnas a
svarsområden och kompetens ger bättre underlag för en 
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Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

Prognos Resultat 

41,7 0,2 

0,1 0,0 

Servicesektionen prognostiserar ett budgetöverskott på 0,2 
samverkan med Ulricehamn beräknas ett 

underskott beroende på ett nytt avtal med Ulricehamn om 
tjänster. Medborgarservice och processtöd och ekonomi- 

alla överskott beroende på 

Ett nytt samverkansavtal med Ulricehamn håller på att tas 
01. Under 2015 finns en 

tillfällig uppgörelse om kostnadsfördelningen där Tranemo 
s totala kostnader och Ulrice-

hamn för 64%. I budgeten för 2015 avsattes 0,8 mnkr extra 
för att täcka in ökade kostnader i samband med ny fördel-
ningsnyckel. I den här prognosen är bedömningen att 0,6 

under året haft vakanser och sjuk-
skrivningar men i nuläget är man fullbemannade. Ekono-
miskt bedöms funktionen få ett ekonomiskt överskott på 

Ekonomifunktionen har haft vakans på en ekonom under 
med ett budgetöverskott 

Medborgarservice och processtöd beräknar också ett över-
skott med 0,2 mnkr beroende på sjukskrivningar på funk-

Servicesektionen prognosticerar ett budgetöverskott för 
er vidtas. 

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

arbete pågår för att korta svarstider i kommu-
nens växel samt för att ge medborgare svar med god kvali-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utökad informationsbank i växeln om medarbetarnas an-
mpetens ger bättre underlag för en 

god service i växeln. Arbetet påbörjas under hösten i sa
arbete med kommunens verksamheter efter att växeln 
uppgraderats och integrerats med personalsystemet.

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås 

Kommentar 

Ambitionen om utlämnande av offentlig handling senast 2 
dagar efter att begäran inkommit är känd på fu
och rutiner utvecklade. Diariesystemet Lex är funktionellt 
och underlättar arbetet. Sektionen har höga krav på ett gott 
bemötande i alla sammanhang, när vi svarar i telefon eller 
möter besökare eller på annat sätt representerar komm
nen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Funktionen har under sommaren identifierat svagheter i 
diarieföringen generellt i kommunen. Kommunens reg
stratorer bedömer inkomna handlingar på olika sätt vilket 
utgör en risk att handlingar som inkommer till kommunen 
inte registreras och flödas rätt. Arbete för att säkerställa 
kompetens, rutiner och processer runt registrering planeras 
och påbörjas. Samtal om vikten av ett gott bemötande tas 
regelbundet upp på arbetsplatsträffar.

Medborgarens möjligheter till inflytand
delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på.

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse: 

Målet kommer att uppnås 

Kommentar: 

Under hösten 2015 påbörjas arbetet med att se över rutiner, 
struktur och verksamhetssystem för en optimal sy
punktshantering avseende mottagande och svar på sy
punkter, men framför allt med fokus på hur inkomna sy
punkter kan användas som underlag för verksamhetsfö
bättring. 

Modulen som visar inkomna motioner, medborgarförs
och uppdrag till förvaltningen är färdigbyggd i Stratsys 
och är synlig för både tjänstemän och politiker (i politike
menyn). Arbetet med att registrera och följa upp inkomna 
ärenden på tjänstemannaberedning i modulen har påbö
jats. 

Utvecklingen av att erbjuda e
Boråsregionen går fortsatt långsamt, under sommaren 
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god service i växeln. Arbetet påbörjas under hösten i sam-
arbete med kommunens verksamheter efter att växeln 
uppgraderats och integrerats med personalsystemet. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
får ett gott bemötande, bra 

service, snabb och korrekt handläggning 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Ambitionen om utlämnande av offentlig handling senast 2 
dagar efter att begäran inkommit är känd på funktionen 
och rutiner utvecklade. Diariesystemet Lex är funktionellt 
och underlättar arbetet. Sektionen har höga krav på ett gott 
bemötande i alla sammanhang, när vi svarar i telefon eller 
möter besökare eller på annat sätt representerar kommu-

Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Funktionen har under sommaren identifierat svagheter i 
diarieföringen generellt i kommunen. Kommunens regi-
stratorer bedömer inkomna handlingar på olika sätt vilket 
utgör en risk att handlingar som inkommer till kommunen 
inte registreras och flödas rätt. Arbete för att säkerställa 
kompetens, rutiner och processer runt registrering planeras 
och påbörjas. Samtal om vikten av ett gott bemötande tas 
regelbundet upp på arbetsplatsträffar. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Under hösten 2015 påbörjas arbetet med att se över rutiner, 
och verksamhetssystem för en optimal syn-

punktshantering avseende mottagande och svar på syn-
punkter, men framför allt med fokus på hur inkomna syn-
punkter kan användas som underlag för verksamhetsför-

Modulen som visar inkomna motioner, medborgarförslag 
och uppdrag till förvaltningen är färdigbyggd i Stratsys 
och är synlig för både tjänstemän och politiker (i politiker-
menyn). Arbetet med att registrera och följa upp inkomna 
ärenden på tjänstemannaberedning i modulen har påbör-

erbjuda e-tjänster i samverkan med 
Boråsregionen går fortsatt långsamt, under sommaren  
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inget arbete kring detta. 

Medborgardialoger tillrättaläggs via funktionen och 
genomförs tillsammans med beredningarna. 

Under sommaren har Medborgareservice och Processtöd 
organiserat och genomfört en enkät där kommunens invå-
nare har fått svara på vad de tycker om kommunens verk-
samheter, dess tillgänglighet och bemötandet från persona-
len. Medborgarna hade möjlighet att svara på frågorna i 
Limmared, Länghem och Tranemo tätort samt på kommu-
nens hemsida och vi fick ett högt svarsantal. Många läm-
nade också kompletterande kommentarer kring frågeställ-
ningarna som är av stort värde för vidare utveckling av 
kommunens verksamheter 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samverkan mellan Medborgarservice och Processtöd och 
samtliga sektioner i form av både diskussioner och utbild-
ningsinsatser för en samsyn kring synpunkters värde för 
organisationens utveckling. 

Exponering av modulen "Motioner, medborgarförslag och 
uppdrag" via kommunens nya hemsida så snart den lanse-
ras. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionens bedömning är att de prioriterade målen kom-
mer att nås med en ekonomi i balans. 

Sammanfattande analys 

Sektionens målarbete mot kommunens medborgare 
genomförs i funktionen för medborgarservice och process-
stöd. Samtliga tre prioriterade resultatmål som sektionen 
omfattas av beräknas att uppnås. Funktionen för medbor-
garservice och processtöd har under det senaste året fått en 
mycket god motivation och effektivitet i personalens sätt 
att arbeta, dels genom framgångsrika nyrekryteringar men  

 

också genom att aktivt ha arbetat med att omfördela ar-
betsuppgifter inom funktionen så att varje medarbetare 
känner motivation och arbetsglädje. Detta har varit en 
förutsättning för den goda måluppfyllelse som förväntas 
under 2015. 

Det pågående arbetet med synpunktshanteringen med 
fokus på hur inkomna synpunkter kan användas som un-
derlag för verksamhetsförbättring och implementering av 
ärendehanteringsboken är nycklar för att måluppfyllelse 
ska nås under 2015. Likaså att synliggöra motioner, med-
borgarförslag och beslut och vad som händer med besluten 
i förvaltningen är viktiga saker för att nå måluppfyllelsen. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i balans 

Pågående åtgärder är: 

Översyn av rutiner, struktur och verksamhetssystem för en 
optimal synpunktshantering avseende mottagande och 
svar på synpunkter, men framför allt med fokus på hur 
inkomna synpunkter kan användas som underlag för verk-
samhetsförbättring. 

Utöka informationsbanken i växeln med medarbetarnas 
ansvarsområden och kompetens för att ge bättre underlag 
för en god service i växeln. 

Arbete för att säkerställa kompetens, rutiner och processer 
runt registrering av ärenden. 

Samverkan mellan Medborgarservice och Processtöd och 
samtliga sektioner i form av både diskussioner och utbild-
ningsinsatser för en samsyn kring synpunkters värde för 
organisationens utveckling. 

Exponering av modulen "Motioner, medborgarförslag och 
uppdrag" via kommunens nya hemsida så snart den lanse-
ras. 

Genom dessa åtgärder förväntas sektionens samtliga tre 
prioriterade resultatmål att uppnås med en ekonomi i 
balans. 
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NÄRINGSLIV- OCH STRATEGISEKTION

Ekonomiskt utfall och större avvikelser,

 Budget Prognos

Summa drift -18,9 -17,4

Summa investeringar -0,1 0,0

Sektionen prognostiserar ett överskott med 1,5
årets slut. 0,2 mnkr avser lön för planarkitekt. Vi har i sa
verkan med Svenljunga kommun köpt en dag i veckan från 
deras planarkitekt för att upprätthålla planarbetet i ko
munen. 0,1 mnkr avser budget för e-tjänster men dessa 
kommer inte införlivas under 2015 då arbetet med hems
dan har förskjutits på grund av sen leverans från levera
tör. 0,5 mnkr avser medel för planarbete. På grund av r
dande personalsituation har inte den budgeterade ramen 
använts fullt ut för utveckling av nya planer. 0,2
avser marknadsföringsåtgärder. 

Arbetet med den grafiska profilen/slogan har färdigställts 
efter sommaren och implementeringen av vision och sl
gan kommer påbörjas till hösten i samband med framt
gandet av en övergripande kommunikationsstrategi, kos
naderna kommer således uppkomma under 2016.
avser medel för näringsliv. Sektionschef tillika näringsli
chef har under året fokuserat på organisationsförändringen 
som skett och chefsbytet på sektionen som lett till lägre 
prioriteringar i näringslivsarbetet. Sektionen har under året 
haft 3 vikarier samt att tjänsten som EU-samordnare har 
varit vakantsatt under året enligt budgetbeslut inför 2015.

För samverkansnämnderna avseende bygg-
arbetsmarknad prognostiserar vi ett nollresultat.

Åtgärder 

Sektionen visar överskott i förhållande till budget ram så 
inga åtgärder vidtas. 

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 
behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppfyllas/delvis uppfyllas. 

Kommentar 

Möjlighet till att ansöka om folkhälsobidrag har getts och 
två av tre har beviljats enligt uppsatta kriterier. Kommunen 
arbetar aktivt för att kollektivtrafiken ska stanna på fler 
platser för att öka tillgängligheten. Ett projekt har startats 
för att ser över de nyanländas situation och mö
kollektivtrafik. Ett arbete kring säkerhet vid skolskjuts och 
en hög service har införts. Inventering av skolskjutshål
platser har skett och en broschyr kring säkerhet har
ats till föräldrar. Det gemensamma arbetet med Svenljunga 
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OCH STRATEGISEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

Prognos Resultat 

17,4 1,5 

0 0,1 

Sektionen prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr vid 
planarkitekt. Vi har i sam-

verkan med Svenljunga kommun köpt en dag i veckan från 
deras planarkitekt för att upprätthålla planarbetet i kom-

tjänster men dessa 
kommer inte införlivas under 2015 då arbetet med hemsi-

rskjutits på grund av sen leverans från leveran-
mnkr avser medel för planarbete. På grund av rå-

dande personalsituation har inte den budgeterade ramen 
använts fullt ut för utveckling av nya planer. 0,2 mnkr 

den grafiska profilen/slogan har färdigställts 
efter sommaren och implementeringen av vision och slo-
gan kommer påbörjas till hösten i samband med framta-
gandet av en övergripande kommunikationsstrategi, kost-
naderna kommer således uppkomma under 2016. 0,2 mnkr 
avser medel för näringsliv. Sektionschef tillika näringsliv-
chef har under året fokuserat på organisationsförändringen 
som skett och chefsbytet på sektionen som lett till lägre 
prioriteringar i näringslivsarbetet. Sektionen har under året 

samordnare har 
varit vakantsatt under året enligt budgetbeslut inför 2015. 

- och miljö samt 
arbetsmarknad prognostiserar vi ett nollresultat. 

ill budget ram så 

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

 

ansöka om folkhälsobidrag har getts och 
två av tre har beviljats enligt uppsatta kriterier. Kommunen 
arbetar aktivt för att kollektivtrafiken ska stanna på fler 

Ett projekt har startats 
för att ser över de nyanländas situation och möjlighet till 
kollektivtrafik. Ett arbete kring säkerhet vid skolskjuts och 
en hög service har införts. Inventering av skolskjutshåll-

tser har skett och en broschyr kring säkerhet har skick-
ats till föräldrar. Det gemensamma arbetet med Svenljunga 

kommun har ytterligare förstärkts. Det finns en gemensam 
sida på vastsverige.com, Facebook samt en ny besöksguide. 
Den gemensamma turiststrategi som arbetas fram förvä
tas vara klar för beslut under hösten. Försköningsbidrag 
har delats ut om 180 tkr. Arbetet med ny hemsida som 
också är responsive pågår och förväntas vara klar till år
skiftet. Följare på Facebook har ökat med 64% sedan maj, 
nu över 700 st. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utvec

En handlingsplan över skolskjutsplaneringen kommer att 
tas fram för att förbättra planeringen inför nästa gång. När 
turismstrategin är beslutat kommer arbetet med att ta fram 
en handlingsplan påbörjas. Kommunikatörerna har skapat 
ett nätverk med redaktörer från alla verksamheterna för att 
få en mer levande och aktuell information på hemsidan.

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 
liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppfyllas.

Kommentar 

Alla aktiviteter som planerats kommer inte kunna geno
föras under året, två av tre planerade föräldrastödsutbil
ningar genomförs. Kollektivtrafik är en viktig fråga för 
kommunen och vi deltar i dialog med Västtrafik och VGR, 
vi är med i delregionalt kollektivtrafikråd och har nätverk 
på tjänstemannanivå. Kommunen försöker se lösningar för 
att anpassa skolskjutsen i den mån det går efter föräldrar 
och barns behov utifrån de antagna skolskjutsreglerna. 
Försköningsmedel om 180 tkr har delats ut till samh
reningar som sökt för att försköna omgivningen. Komm
nen tillhandahåller juridisk vägledning och förbyggande 
arbete genom konsumentvägledning.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Genom att tycka till om trafikförsörjningsprogrammet som 
är det styrande dokumentet för kollektivtrafikens utvec
ling kan vi vara med och driva arbetet framåt. En han
lingsplan kommer tas fram för fortsatt utveckling av sko
skjutsplanering inför nästa gång.

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppfyllas.
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kommun har ytterligare förstärkts. Det finns en gemensam 
sida på vastsverige.com, Facebook samt en ny besöksguide. 
Den gemensamma turiststrategi som arbetas fram förvän-

under hösten. Försköningsbidrag 
tkr. Arbetet med ny hemsida som 

också är responsive pågår och förväntas vara klar till års-
skiftet. Följare på Facebook har ökat med 64% sedan maj, 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En handlingsplan över skolskjutsplaneringen kommer att 
tas fram för att förbättra planeringen inför nästa gång. När 
turismstrategin är beslutat kommer arbetet med att ta fram 
en handlingsplan påbörjas. Kommunikatörerna har skapat 

ktörer från alla verksamheterna för att 
få en mer levande och aktuell information på hemsidan. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet kommer delvis uppfyllas. 

Alla aktiviteter som planerats kommer inte kunna genom-
föras under året, två av tre planerade föräldrastödsutbild-
ningar genomförs. Kollektivtrafik är en viktig fråga för 
kommunen och vi deltar i dialog med Västtrafik och VGR, 

kollektivtrafikråd och har nätverk 
på tjänstemannanivå. Kommunen försöker se lösningar för 
att anpassa skolskjutsen i den mån det går efter föräldrar 
och barns behov utifrån de antagna skolskjutsreglerna. 

tkr har delats ut till samhällsfö-
reningar som sökt för att försköna omgivningen. Kommu-
nen tillhandahåller juridisk vägledning och förbyggande 
arbete genom konsumentvägledning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom att tycka till om trafikförsörjningsprogrammet som 
t styrande dokumentet för kollektivtrafikens utveck-

ling kan vi vara med och driva arbetet framåt. En hand-
lingsplan kommer tas fram för fortsatt utveckling av skol-
skjutsplanering inför nästa gång. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
on får ett gott bemötande, bra 

service, snabb och korrekt handläggning 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Målet kommer delvis att uppfyllas. 
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Kommentar 

Alla hänvisar sin e-post vid frånvaro under längre tid och 
om möjligt hänvisar till en kollega. Svårigheten att vara 
tillgänglig är specialistuppdragen som var och en har i sin 
tjänst. Tydligt intalade röstmeddelanden på telefonen vid  
längre frånvaro och snabb återuppringning vid kortare 
frånvaro. Vi arbetar ständigt med vårt bemötande o
genomgående ett kundperspektiv. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Fortsätta dialogen om hur vi hanterar ett korrekt och bra 
bemötande i svåra situationer även där mottagaren fått 
negativa besked. Fortsätta med omvärldsbevakning och 
bibehålla en hög kompetensnivå. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och 
ett hållbart samhälle i alla avseenden.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås. 

Kommentar 

Hållbarhetsaspekter tas i samtliga detaljplaner. Under 2014 
genomfördes ca 280 miljoner resor med kollektivtrafik i 
regionen. För att nå fördubblingsmålet så har trafikförsör
ningsprogrammet angett att målet för 2014 bör vara ca
miljoner resor. Tranemo kommun har årligen dialog med 
Västtrafik i syfte att utveckla kollektivtrafiken. Kommunen 
ges möjlighet att beskriva utbyggnadsplaner och samhäll
förändringar som kan påverka kollektivtrafiken. Utöver 
detta ges kommunen möjlighet att påverka utformandet av 
trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av 
kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som ko
munen kan påverka kollektivtrafikens utveckling. God 
kemisk och ekologisk status påverkas av försurning, öve
gödning, vandringshinder och miljögifter. Vi når pH målen 
i alla vattenförekomster utan 3, då ingen kalkning sker där. 
Inga vattenförekomster når målet god ekologisk status då 
vandringshinder förhindrar främst fiskar att röra sig me
lan vattendragen. Halten kvicksilver är fortfarande höga i 
samtliga vattenförekomster. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Tranemo kommun vill aktivt arbeta för att flera skall resa 
kollektivt. 

I resultatmålet god ekologisk och kemisk status i komm
nens mark, vattendrag och sjöar saknar kommunen saknar 
möjlighet att påverka alla faktorer som sammantaget gör 
att God status uppnås. Kommunen kan följa upp vatte
kvalitén i Musån som är en av de okalkade vattenför
komsterna samt kan göra en översyn över ev vandring
hinder på kommunens egen mark. Målet bör formuleras 
om då det är svårt att under överskådligt tid kunna nå det. 
Resultatmålet att naturen i kommunen är en viktig och 
attraktiv tillgång, Naturvårdsplanen är under behandling 
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post vid frånvaro under längre tid och 
en kollega. Svårigheten att vara 

tillgänglig är specialistuppdragen som var och en har i sin 
tjänst. Tydligt intalade röstmeddelanden på telefonen vid  
längre frånvaro och snabb återuppringning vid kortare 
frånvaro. Vi arbetar ständigt med vårt bemötande och har 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta dialogen om hur vi hanterar ett korrekt och bra 
bemötande i svåra situationer även där mottagaren fått 
negativa besked. Fortsätta med omvärldsbevakning och 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och 
ett hållbart samhälle i alla avseenden. 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

detaljplaner. Under 2014 
280 miljoner resor med kollektivtrafik i 

regionen. För att nå fördubblingsmålet så har trafikförsörj-
ningsprogrammet angett att målet för 2014 bör vara ca 290 
miljoner resor. Tranemo kommun har årligen dialog med 

ttrafik i syfte att utveckla kollektivtrafiken. Kommunen 
ges möjlighet att beskriva utbyggnadsplaner och samhälls-
förändringar som kan påverka kollektivtrafiken. Utöver 
detta ges kommunen möjlighet att påverka utformandet av 

styr utvecklingen av 
kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som kom-
munen kan påverka kollektivtrafikens utveckling. God 
kemisk och ekologisk status påverkas av försurning, över-
gödning, vandringshinder och miljögifter. Vi når pH målen 

nförekomster utan 3, då ingen kalkning sker där. 
Inga vattenförekomster når målet god ekologisk status då 
vandringshinder förhindrar främst fiskar att röra sig mel-
lan vattendragen. Halten kvicksilver är fortfarande höga i 

er/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tranemo kommun vill aktivt arbeta för att flera skall resa 

I resultatmålet god ekologisk och kemisk status i kommu-
nens mark, vattendrag och sjöar saknar kommunen saknar 

som sammantaget gör 
att God status uppnås. Kommunen kan följa upp vatten-
kvalitén i Musån som är en av de okalkade vattenföre-
komsterna samt kan göra en översyn över ev vandrings-
hinder på kommunens egen mark. Målet bör formuleras 

överskådligt tid kunna nå det. 
Resultatmålet att naturen i kommunen är en viktig och 
attraktiv tillgång, Naturvårdsplanen är under behandling 

 

och avses klar januari 2016. Trenden att långa tjänsteresor 
blir färre håller i sig och de resor med poolbil mi
mest. 

Cykelplanen som sträcker sig till 2020 kommer utvärderas 
under hösten i samarbete med tekniska sektionen.

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på.

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås. 

Kommentar 

Genom att arrangera mötesplatser, föreläsningar, inform
tion samt öppna upp digitala forum som facebook skapar 
vi möjligheter för dialog och delaktighet. Detta avser både 
enskilda medborgare, föreningsliv och näringsliv. Polit
kerluncher luncher genomförs som planerat och ger unga 
möjligheter att framföra sina åsikter. Vid skolskjutsplan
ring ges föräldrar alltid möjlighet att tycka till om hål
platsplacering. Tillsammans me
kommun under våren bjudit in aktörer till handledning i 
det nätbaserade verktyget Basetool. Tjänstemän och s
songsanställd personal har aktivt stöttat aktörer under 
högsäsong för att nå ut med evenemang samt översätta 
basetoolblad till tyska. Försköningsmedel och utveckling
bidrag har beviljats och delats ut till samhällsföreningar.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Fortsätta utveckla dialog och öppna upp verksamheterna 
via sociala medier. Ta fram en handlingsplan för sko
skjutsplanering för att förbättra ytterligare. Vi kommer 
fortsättningsvis att erbjuda handledning för aktörer inom 
besöksnäringen. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Målen kommer helt/delvis att uppnås med budget i balans.

De bidrag som sektionen han
re/föreningar ska kunna känna sig delaktiga och få stöd i 
drivkraften att förverkliga initiativ i kommunen har delats 
ut enligt uppsatta kriterier. Ett stort arbete kring skolskjuts 
och trafiksäkerhet har startats och pågår. Samverkan
turismfrågor med Svenljunga kommun har stärkts och lett 
till samordningseffekter med gemensam sida på västsver
ge.com och Facebook samt en ny besöksguide. Arbetet med 
ny hemsida som också är responsive pågår och förväntas 
vara klar till årsskiftet. E-tjänst för bygglovsansökan har 
införts på hemsidan. Arbetet med folkhälsa har skett g
nom föräldrastödsutbildningar samt en planerad Äldr
mässa i oktober. Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligh
ten och bemötande per telefon och e
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och avses klar januari 2016. Trenden att långa tjänsteresor 
blir färre håller i sig och de resor med poolbil minskar 

Cykelplanen som sträcker sig till 2020 kommer utvärderas 
under hösten i samarbete med tekniska sektionen. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Genom att arrangera mötesplatser, föreläsningar, informa-
tion samt öppna upp digitala forum som facebook skapar 
vi möjligheter för dialog och delaktighet. Detta avser både 
nskilda medborgare, föreningsliv och näringsliv. Politi-

luncher luncher genomförs som planerat och ger unga 
möjligheter att framföra sina åsikter. Vid skolskjutsplane-
ring ges föräldrar alltid möjlighet att tycka till om håll-
platsplacering. Tillsammans med Svenljunga har Tranemo 
kommun under våren bjudit in aktörer till handledning i 
det nätbaserade verktyget Basetool. Tjänstemän och sä-
songsanställd personal har aktivt stöttat aktörer under 
högsäsong för att nå ut med evenemang samt översätta 

till tyska. Försköningsmedel och utvecklings-
bidrag har beviljats och delats ut till samhällsföreningar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla dialog och öppna upp verksamheterna 
via sociala medier. Ta fram en handlingsplan för skol-
skjutsplanering för att förbättra ytterligare. Vi kommer 
fortsättningsvis att erbjuda handledning för aktörer inom 

Sammanfattande resultat 

Målen kommer helt/delvis att uppnås med budget i balans. 

De bidrag som sektionen hanterar för att medborga-
re/föreningar ska kunna känna sig delaktiga och få stöd i 
drivkraften att förverkliga initiativ i kommunen har delats 
ut enligt uppsatta kriterier. Ett stort arbete kring skolskjuts 
och trafiksäkerhet har startats och pågår. Samverkan kring 
turismfrågor med Svenljunga kommun har stärkts och lett 
till samordningseffekter med gemensam sida på västsveri-
ge.com och Facebook samt en ny besöksguide. Arbetet med 
ny hemsida som också är responsive pågår och förväntas 

tjänst för bygglovsansökan har 
införts på hemsidan. Arbetet med folkhälsa har skett ge-
nom föräldrastödsutbildningar samt en planerad Äldre-
mässa i oktober. Vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighe-
ten och bemötande per telefon och e-post. Kommunen har  
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beviljats medel för ett projekt med syfte att se över de ny-
anländas situation och möjlighet till kollektivtrafik. Trane-
mo 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 kemisk och ekologisk 
status påverkas av försurning, övergödning, vandrings-
hinder och miljögifter. Vi når pH-målen i alla vattenföre-
komster utan 3, då ingen kalkning sker där. Inga vattenfö-
rekomster når målet god ekologisk status då vandrings-
hinder förhindrar främst fiskar att röra sig mellan vatten-
dragen. Halten kvicksilver är fortfarande höga i samtliga 
vattenförekomster. 

Genom att arrangera mötesplatser, föreläsningar, informa-
tion samt öppna upp digitala forum som facebook skapar 
vi möjligheter för dialog och delaktighet. Detta avser både 
enskilda medborgare, föreningsliv och näringsliv. Politi-
kerluncher luncher genomförs som planerat och ger unga 
möjligheter att framföra sina åsikter. Försköningsmedel 
och utvecklingsbidrag har beviljats och delats ut till sam-
hällsföreningar. 

Sammanfattande analys 

Sektionen har under året haft hög arbetsbelastning på 
grund av flera föräldraledigheter och en ny organisation. 
Dock har arbetet upprätthållits då många projekt påbörja-
des under 2014. Sektionen har prioriterat tillgänglighet, 
genom arbetet med en ny hemsida, grafisk profil samt en 
plan på hur dessa ska implementeras framöver. Mycket av 
året har handlat om strategisk planering framöver, och hur 
vi ska arbeta för att nå målen med bästa resultat. Många av 
de strategiska områdena som hanterats ger inte resultat 
under innevarande år, exempelvis vindkraft, fiber och 
industriområden, men nära dialog förs med Länsstyrelsen, 
Trafikverket och andra berörda parter. Näringslivsfrågorna 
har på grund av nuvarande arbetsbelastning inte utveck-
lats men upprätthållits genom fortsatt aktiviteter utifrån 
tidigare års planering. Samordning med fiberföreningar 
har skett och en plan för framtida samarbete är pågående. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i balans 

Under 2016 kommer sektionen vara fullt bemannade och 
organisationen mer inarbetat. Flera delar av det strategiska 
arbetet som skett under året förväntas ge faktiska resultat 
under 2016. Överskottet mot ram som prognostiseras un-
der 2015 beror i stora delar på långa ledtider och det inne-
bär att kostnaderna uppstår kommande år. 
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LÄRANDESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser,

 Budget Prognos

Summa drift 253,8 254,8

Gymnasium 56,7 56,3

Förskola, grundskola. 
särskola 

150,4 152,4

Kultur och fritid 15,5 15,1

Övergripande verksam-
heter 

31,1 31,0

Summa investeringar 6,2 5,2

Sammantaget redovisar Lärandesektionen ett underskott 
på ca 1 mnkr från att vid T1 har lämnat en prognos om ett 
förväntat överskott. Det som tynger är grundskola och 
förskola. Enskilda insatser kring barns behov och små 
enheters bemanning är de största orsakerna. Sammantaget 
redovisar de ett underskott på närmare 2 mnkr. Det som 
förbättrar resultatet är positiva siffror från kultur och fritid 
samt gymnasiet och den övergipande verksamheten.

Inom sektionen finns några specifika verksamheter som 
visar större budgetavvikelser. 
Bidragen till enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 
beräknas överstiga budget med 0,7 mnkr. Det finns ett stort 
tryck på flera av dessa verksamheter. Både antal barn och 
antal tillsynstimmar är högre än tidigare år. Inom gymn
siets verksamhetsområde finns det större budgetavvikelser 
avseende interkommunal ersättning för gymnasieutbil
ning och komvuxutbildning. Prognosen avseende inte
kommunal ersättning för gymnasieelever i andra skolor 
beräknas resultera i ett budgetöverskott på ca
Detta är ett tecken på att Tranemo Gymnasieskola lyckats 
med att attrahera fler elever. 
Behovet av vuxenutbildning ökar i hög takt. Endast under 
vt-15 har kostnaderna uppgått till ca 1,5 mnkr i IKE. B
räknad årsprognos för 2015 uppgår till 3,0 mnkr vilket 
innebär ett budgetunderskott på 1,3 mnkr. 

Åtgärder 

Allmän återhållsamhet och restriktivitet kommer att råda 
på sektionen för att försöka balansera ett nollresultat.

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 
behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utstäl
ningar, konserter, informationsmöten, öppet hus och Gl
balfestivalen. Tillsammans med bibliotekets alla akti
och projekt med det gemensamma allmänkulturella up
draget som båda verksamheterna arbetar med erbjuder de 
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Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

Prognos Resultat 

254,8 -1,0 

56,3 0,4 

152,4 -2,0 

15,1 0,4 

31,0 0,1 

5,2 1,0 

Lärandesektionen ett underskott 
mnkr från att vid T1 har lämnat en prognos om ett 

förväntat överskott. Det som tynger är grundskola och 
förskola. Enskilda insatser kring barns behov och små 
enheters bemanning är de största orsakerna. Sammantaget 

mnkr. Det som 
förbättrar resultatet är positiva siffror från kultur och fritid 
samt gymnasiet och den övergipande verksamheten. 

Inom sektionen finns några specifika verksamheter som 

agen till enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 
beräknas överstiga budget med 0,7 mnkr. Det finns ett stort 
tryck på flera av dessa verksamheter. Både antal barn och 
antal tillsynstimmar är högre än tidigare år. Inom gymna-

et större budgetavvikelser 
avseende interkommunal ersättning för gymnasieutbild-
ning och komvuxutbildning. Prognosen avseende inter-
kommunal ersättning för gymnasieelever i andra skolor 
beräknas resultera i ett budgetöverskott på ca 1,2 mnkr. 

cken på att Tranemo Gymnasieskola lyckats 

Behovet av vuxenutbildning ökar i hög takt. Endast under 
1,5 mnkr i IKE. Be-

räknad årsprognos för 2015 uppgår till 3,0 mnkr vilket 
 

Allmän återhållsamhet och restriktivitet kommer att råda 
på sektionen för att försöka balansera ett nollresultat. 

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utställ-
ningar, konserter, informationsmöten, öppet hus och Glo-
balfestivalen. Tillsammans med bibliotekets alla aktiviteter 
och projekt med det gemensamma allmänkulturella upp-
draget som båda verksamheterna arbetar med erbjuder de 

en fantastisk palett av bredd och mångfald. Tillsammans 
erbjuder de aktiviteter för alla åldrar och målgrupper med 
genomgående hög kvalitet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Utveckla samordningen av det allmänkulturella uppdr
get. 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och 
ungdomar i förskola och skola

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Lärandesektionen håller just nu på
genomgripande kvalitetsanalys för resultatet för läsåret 
14/15. En kort sammanfattning lyder:

Åk 3 

•Bättre resultat i både svenska och matematik i ämnespr
ven 

Åk 6 

• 94-100 % av eleverna uppnår kravnivån i ämnesproven

•100 % i biologi och geografi

•Bättre meritvärden på samtliga skolor

Åk 9 

•Bättre resultat i engelska och svenska

•90-99 % av eleverna får ett godkänt provbetyg i samtliga 
ämnesprov utom matematik (83 %)

•Bättre meritvärden jämfört med läsåret 13/14

•Stora skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden 
och skillnaden har ökat 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (79,6
behöriga till yrkesprogram och har ökat något sedan 13/14)

Gymnasiet 

•Det genomsnittliga slutbetyget har sjunkit

•Behörigheten till högskolestudier har minskat i de hö
skoleförberedande programmen till 88

Kommentar 

Lärandesektionen håller just nu på med analysen av resu
taten från läsåret 14/15. Ett led i detta är att utifrån anal
sen planera in åtgärder för fortsatt utveckling. Detta berä
nas vara helt klart under september månad och nedanst
ende åtgärder kommer ev. att kompletteras.

Åtgärder för fortsatt utveckling

Vi har svårt att nå pojkarna i framförallt åk 6
nasiet och vi behöver i större utsträckning anpa
sa/utveckla undervisningen så att den i högre utsträckning 
når samtliga elever. 

Lärandet sker via språket och i takt med ett större antal 
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en fantastisk palett av bredd och mångfald. Tillsammans 
erbjuder de aktiviteter för alla åldrar och målgrupper med 

tgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla samordningen av det allmänkulturella uppdra-

Verksamhet i nationell toppklass för barn och 
ungdomar i förskola och skola 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Lärandesektionen håller just nu på att arbeta med en 
genomgripande kvalitetsanalys för resultatet för läsåret 
14/15. En kort sammanfattning lyder: 

•Bättre resultat i både svenska och matematik i ämnespro-

% av eleverna uppnår kravnivån i ämnesproven 

h geografi 

•Bättre meritvärden på samtliga skolor 

•Bättre resultat i engelska och svenska 

% av eleverna får ett godkänt provbetyg i samtliga 
ämnesprov utom matematik (83 %) 

•Bättre meritvärden jämfört med läsåret 13/14 

flickors och pojkars meritvärden 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (79,6 % är 
behöriga till yrkesprogram och har ökat något sedan 13/14) 

•Det genomsnittliga slutbetyget har sjunkit 

studier har minskat i de hög-
skoleförberedande programmen till 88 %. 

Lärandesektionen håller just nu på med analysen av resul-
taten från läsåret 14/15. Ett led i detta är att utifrån analy-
sen planera in åtgärder för fortsatt utveckling. Detta beräk-
nas vara helt klart under september månad och nedanstå-
ende åtgärder kommer ev. att kompletteras. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Vi har svårt att nå pojkarna i framförallt åk 6-9 samt gym-
nasiet och vi behöver i större utsträckning anpas-

sningen så att den i högre utsträckning 

Lärandet sker via språket och i takt med ett större antal 
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elever med ett annat förstaspråk än svenska kräver det mer 
studiehandledning och utvecklat modersmålstöd och 
språkligt stöd i samtliga teoretiska ämnen. 

Detta tillsammans med nedanstående gemensamma u
vecklingsområden kommer att bidra till högre måluppfy
lelse. 
- Information- och kommunikationsteknik (IKT)
- Utvecklad elevhälsa 
- Matematiklyftet 
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 
liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar 

Lärandesektionens Elevhälsoplan 2014-2018 är i grunden 
ett värdegrundsdokument. Skolans kompensoriska up
drag är ett av våra viktigaste uppdrag. Verksamheten ska 
ge alla elever förutsättningar att lyckas så långt det bara 
går med sina förutsättningar. 

Lärandesektionens verksamhetsplan 2014-2018 är också ett 
dokument som ger en riktning åt vart vi skall och hur detta 
ska ske. Om vi lyckas med att skapa en skola i nationell 
toppklass med stöd av ett rikt kultur och föreningsliv 
kommer det finnas goda förutsättningar att nå målet.

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Skola 

Bemötandet generellt ligger på en hög nivå. I SKL mjuka 
värden 2014 låg resultatet i årskurs 8 på plats 1 i Sverige 
och för årskurs 5 plats 18. Andra aktörer och myndighet
utövare ger likaså återkoppling om en upplevelse av gott 
bemötande i Tranemo. 

Kultur och fritid 

I tidigare mätningar som biblioteket genomfört med bes
kare upplever 98% ha blivits väl bemötta. Vad det gäller 
Kulturskolans enkäter som rör trivsel, trygghet och bem
tande har 100% svarat positivt på dessa frågor.

Prognos måluppfyllelse  

Inom verksamheten finns handläggningsärenden inom 
förskolan, kulturskolan, föreningsbidrag, bibliotek etc. 
Denna hantering flyter på bra. Enkäter och dialog visar 
också att nöjdheten är hög. 
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elever med ett annat förstaspråk än svenska kräver det mer 
studiehandledning och utvecklat modersmålstöd och 

 

Detta tillsammans med nedanstående gemensamma ut-
vecklingsområden kommer att bidra till högre måluppfyl-

och kommunikationsteknik (IKT) 

och kunskapsutvecklande arbetssätt 

e alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

2018 är i grunden 
ett värdegrundsdokument. Skolans kompensoriska upp-

Verksamheten ska 
ge alla elever förutsättningar att lyckas så långt det bara 

2018 är också ett 
dokument som ger en riktning åt vart vi skall och hur detta 

apa en skola i nationell 
toppklass med stöd av ett rikt kultur och föreningsliv 
kommer det finnas goda förutsättningar att nå målet. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

äggning 

Bemötandet generellt ligger på en hög nivå. I SKL mjuka 
värden 2014 låg resultatet i årskurs 8 på plats 1 i Sverige 
och för årskurs 5 plats 18. Andra aktörer och myndighets-

pplevelse av gott 

I tidigare mätningar som biblioteket genomfört med besö-
kare upplever 98% ha blivits väl bemötta. Vad det gäller 
Kulturskolans enkäter som rör trivsel, trygghet och bemö-

på dessa frågor. 

Inom verksamheten finns handläggningsärenden inom 
förskolan, kulturskolan, föreningsbidrag, bibliotek etc. 
Denna hantering flyter på bra. Enkäter och dialog visar 

Kommentar 

Som någon form av samlingsfråga som binder ihop en 
helhet där verksamheten frågar om trivseln är andelen 
positiva svar: 

Förälder i förskolan 98 % 

Elev i skolan 94 % 

Förälder i skolan 93 % 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka s
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på.

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse  

Med de enkäter, brukarråd, elevråd, trivselmätningar etc. 
som görs är Lärandesektionens helhetsbedömning att de
na möjligheten finns och tas till vara på.

Kommentar 

I den föräldraenkät som ställs till föräldrar med barn i 
förskolan ställs en fråga om -
förskola är bra". På denna fråga ställer sig 95
påståendet. 

Till eleverna ställs följande fråga 
hänsyn till elevernas åsikter". På denna fråga ger 84
eleverna ett positivt svar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Med den digitaliseringsprocess som verksamheterna går 
igenom tack vare IKT satsningen 
möjlighet till kommunikation. All verksamhet från försk
lan upp till gymnasiet kommer erbjuda kommunikation
lösningar via plattformar där man som vårdnadshavare får 
tillgång till pedagogisk dokumentation, schema, medd
landefunktioner, övrig information mm. Fritidsgårdarna 
jobbar enligt en modell för att öka delaktigheten för de 
ungdomar som finns i verksamheten.

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Vid uppföljning av T1 prognostiserade Lärandesektionen 
ett bättre resultat avseende utgångsvärdet i åk 9 och så blev 
fallet. Sett över tid så mellan 2002 och 2012 låg utgångsvä
det i åk 9 stabilt lågt. Meritvärde och behörighet har legat 
högre i tre år med en topp 2013 för att falla tillbaks 2014 
öka 2015 men ändock på markant bättre 
tidigare år. Låg och mellanstadie presterar fortsatt på en 
hög nivå gymnasiet likaså men har fallit tillbaks vad det 
gäller meritvärde. 

Kultur och fritids verksamheter är sammantaget verksa
heter som har goda resultat från sina enkätunde
mm. Dock har inga nya mätningar gjorts under perioden.
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m av samlingsfråga som binder ihop en 
helhet där verksamheten frågar om trivseln är andelen 

Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 
Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Med de enkäter, brukarråd, elevråd, trivselmätningar etc. 
som görs är Lärandesektionens helhetsbedömning att den-

finns och tas till vara på. 

I den föräldraenkät som ställs till föräldrar med barn i 
- "Dialog mellan förälder och 

förskola är bra". På denna fråga ställer sig 95 % positiva till 

ande fråga - "Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter". På denna fråga ger 84 % av 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Med den digitaliseringsprocess som verksamheterna går 
igenom tack vare IKT satsningen kommer det att finnas fler 
möjlighet till kommunikation. All verksamhet från försko-
lan upp till gymnasiet kommer erbjuda kommunikations-
lösningar via plattformar där man som vårdnadshavare får 
tillgång till pedagogisk dokumentation, schema, medde-

oner, övrig information mm. Fritidsgårdarna 
jobbar enligt en modell för att öka delaktigheten för de 
ungdomar som finns i verksamheten. 

Sammanfattande resultat 

Vid uppföljning av T1 prognostiserade Lärandesektionen 
nde utgångsvärdet i åk 9 och så blev 

fallet. Sett över tid så mellan 2002 och 2012 låg utgångsvär-
det i åk 9 stabilt lågt. Meritvärde och behörighet har legat 
högre i tre år med en topp 2013 för att falla tillbaks 2014 
öka 2015 men ändock på markant bättre nivåer än 2012 och 
tidigare år. Låg och mellanstadie presterar fortsatt på en 
hög nivå gymnasiet likaså men har fallit tillbaks vad det 

Kultur och fritids verksamheter är sammantaget verksam-
heter som har goda resultat från sina enkätundersökningar 
mm. Dock har inga nya mätningar gjorts under perioden. 
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Sammanfattande analys 

Lärandesektionen jobbar i skrivande stund med att sam-
manställa en omfattande kvalitetsanalys gällande alla 
verksamheter för verksamhetsåret 2014/2015 och åter-
kommer med resultatet av denna under hösten. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i balans 

Lärandesektionen jobbar vidare enligt plan med målet om 
skola i nationell toppklass 2018 och med de sedan tidigare 
beslutade utvecklingsområdena.

 

 
 
 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Grundskolan    

Antal elever i grundskolan 1 330 1 321 1 314 

Total bruttokost-
nad/grundskoleelev (kr) 

98 400 95 943 94 200 

Gymnasieskolan    

Antal elever i gymnasieut-
bildning, ungdomsgymnasiet 

515 488 480 

Antal elever i Tranemo gym-
nasieskola 

342 311 283 

Total kostnad per ungdoms-
elev i kr 

127 601 130 777 127 677 

Förskola, fritidshem, pedago-
gisk omsorg 

   

Antal inskrivna barn i försko-
lan, 15 okt 

551 473 448 

Bruttokostnad per barn i 
förskolan i kr 

101 946 103 632 103 621 

Antal inskrivna barn i fritids-
hem, 15 okt 

384 360 319 

Bruttokostnad per barn i 
fritidshem i kr 

35 027 39 160 41 198 

Antal barn i enskilda förskolor 64 76 76 

Bidrag per barn till enskilda 
förskolor (kr) 

87 227 92 049 97 003 

Antal barn i enskild pedago-
gisk verksamhet (familjedag-
hem) 

8 10 - 

Bruttokostnad per barn i 
enskild pedagogisk verksam-
het (kr) 

59 921 63 278 - 

    

Alla elev- och barnantal gäller 
prognos 15/10-2015 
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OMSORGSSEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 225,1 228,0 -2,9 

Gemensam verksamhet 
omsorg 

11,3 10,9 0,4 

Vård- och omsorg 122,2 124,1 -1,9 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd 

58,7 58,7 0,0 

Myndighetsfunktion 32,9 34,3 -1,4 

Summa investeringar 2,7 2,2 0,5 

Efter årets andra tertial är helårsprognosen för omsorgssek-
tionen en negativ budgetavvikelse med -2,9 mnkr. I hu-
vudsak beror det förväntade underskottet på höga kostna-
der för familjehemsplaceringar samt hemtjänstpersonal. 

Sektionens gemensamma verksamhet beräknas redovisa ett 
budgetöverskott med 0,4 mnkr. Under året har TES, ett 
planeringsverktyg inom hemtjänsten, implementerats i ett 
av hemtjänstområdena. Kostnaderna för TES har budgete-
rats på helårsbasis, men har enbart bekostat verksamheten 
från och med april. Överskottet beror även på att tjänsten 
som sektionschef har varit vakant under årets första tertial. 

Helårsprognosen för vård och omsorg är ett underskott 
jämfört med budget med -1,9 mnkr. I huvudsak är det 
personalkostnader inom hemtjänsten som är högre än 
budgeterat, motsvarande drygt fyra årsarbetare. Hem-
tjänstavgifterna minskar samtidigt som beställd tid ökar, 
vilket ger en förklaring till en del av underskottet. Den 
främsta orsaken är dock en för lågt satt personalbudget. 
Antal budgeterade årsarbetare har beräknats utifrån ett 
antagande om att hemtjänstpersonalen lägger 73 % av 
tiden hos brukarna och resterande tid på dokumentation, 
transport samt övrig så kallad kringtid. Vid införandet av 
TES i ett av hemtjänstområdena har det dock visat sig att 
brukartiden ligger något lägre än budgeterat. Än är det 
dock för tidigt att utläsa en genomsnittlig brukartid ur 
systemet. Målet på sikt är att öka tiden som hemtjänstper-
sonalen lägger hos brukaren. Underskottet inom vård och 
omsorg beror även på att ett av kommunens demensboen-
den har bemannats upp med nattpersonal på grund av ett 
ökat vårdbehov. Från och med juli i år och kommer den 
utökade nattbemanningen emellertid att finansieras med 
statliga stimulansmedel, vilket ger ett något lägre under-
skott för kommunen än förväntat. Bidraget syftar till att 
öka bemanningen inom den av kommunen finansierade 
vården och omsorgen av äldre, med ett mål om att ge ökad 
trygghet och kvalitet hos brukaren. Kommunens vård- och 
omsorgsboenden förväntas istället redovisa en positiv 
budgetavvikelse, trots ökade kostnader för ett inbrott på 
Gudarpsgården som skett under våren. Tillfälligt har två 
av kommunens vård- och omsorgsboenden haft en något 
lägre bemanning än vad som har budgeterats. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd prognostiseras re-

dovisa ett resultat i enlighet med budget. Ökad vårdtyngd 
hos flera av kommunens gruppbostäder enligt LSS ger ett 
visst underskott. Likaså har kostnader för personlig assi-
stans till våra externa utförare blivit högre än beräknat, då 
vi under året har fått ett utökat ärende samt en tillfällig 
ökning av antalet timmar under sommaren. Underskottet 
möts dock upp av överskott på grund av en vakant fältas-
sistent samt högre intäkter för fritidstillsyn än beräknat. 

Prognosen för myndighetsfunktion är, utifrån en nuläges-
analys, ett underskott jämfört med budget med -1,4 mnkr. 
Underskottet har påverkats i positiv riktning av en en-
gångsintäkt på 1,3 mnkr till följd av ett överskott för out-
nyttjade medel avseende samverkan med BREC (Boråsre-
gionens etableringscenter). Inom myndighetsfunktion syns 
framförallt ökade kostnader för familjehemsvård, vilket 
beror på ett ökande antal vårddygn samt en högre genom-
snittlig dygnsavgift än föregående år. Fyra barn har under 
året varit placerade i konsulentstödda familjehem, vilket 
resulterar i en betydligt högre dygnsavgift än för den fa-
miljehemsvård som bedrivs i egen regi. Två av placering-
arna avslutades dock i februari. Kostnaderna för placering-
ar enligt SoL och LSS är också betydligt högre än budgete-
rat, men påverkas positivt av ett bidrag från Migrations-
verket på närmare 1,6 mnkr som avser placeringskostnader 
från föregående år. Resultatet för försörjningsstödet ser 
istället ut att bli positivt jämfört med såväl årets budget 
som föregående års utfall. Vi ser ett minskat antal hushåll i 
år jämfört med motsvarande period föregående år samti-
digt som den genomsnittliga månadskostnaden per hushåll 
minskar. 

Åtgärder 

I syfte att närma sig en budget i balans har vissa åtgärder 
redan vidtagits inom omsorgssektionen. Åtgärder som har 
vidtagits eller kommer att vidtas under året är följande: 

• Som möjliga åtgärder för att minska fortsatt ökade 
kostnader för institutionsvård och familjehems-
placeringar skall alternativa lösningar ses över 
och beaktas tillsammans med samverkande orga-
nisationer och myndigheter som skola samt hälso- 
och sjukvård. 

• Avseende underskottet för hemtjänsten pågår 
analys av hemtjänstens kostnader, där införande 
av planeringssystem skett stegvis. När alla kom-
munens hemtjänstgrupper använder TES som 
planeringssystem kommer det att underlätta pla-
nering och uppföljning. 

• Antal inskrivna i hemsjukvården ökar och kräver 
mer resurser. En översyn av uppdrag och ansvar 
utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsansvar-
kan leda till ett annat resultat alternativt en ökad 
förståelse för vad som behöver utföras. 

• Underskottet för nattpersonal på ett av kommu-
nens demensboenden kan härledas till en lågt 
budgeterad grundbemanning. Eventuellt kom-
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mande föreskrift/lagförslag kan komma att påve
ka grundbemanningen även fortsättningsvis, för 
att säkerställa en trygg och individanpassad o
sorg. Genom tillfälliga statliga stimulansmedel f
nansieras den utökade nattbemanning delvis u
der 2015 samt för åren 2016-2018. Stimulansme
len är avsedda för att öka bemanningen inom den 
av kommunen finansierade vården och omsorgen 
om äldre, för att skapa ökad trygghet och kvalitet 
för den enskilde. 

Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 
behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kvalitetsregister medverkar till utvecklandet av nya a
betssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga v
Inför 2016 är målsättningen att i större utsträckning anvä
da data från kvalitetsregistren, dels för att mäta måluppfy
lelsen samt i ett fortsatt förbättringsarbete för brukarna. 
BPSD, Palliativregister och Senior alert används i delar av 
omsorgssektionens verksamheter. Tanken med de olika 
kvalitetsregistren är att skapa en systematik för det för
byggande arbetet. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 
liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

En del i att ge alla medborgare förutsättningar i att leva ett 
bra liv är att ha egen försörjning. I Tranemo kommun sker 
en minskning av antal personer som uppbär försörjning
stöd och det är beroende på hur arbetsmarknaden ser ut. 
Påverkande faktor har varit den förstärkning av socialse
reterare som gjordes efter politiskt beslut i slutet av 2013.
Bibehållen bemanning av socialsekreterare som arbetar 
med försörjningsstöd är viktigt samt fortsatt samverkan 
internt och externt med samtliga aktörer för arbetsmar
nadsfrågor. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Måluppfyllelse 2014 visar på gott bemötande inom sekti
nen. Ett fortsatt arbete sker genom värdegrunds
fokus på brukardelaktighet och inflytande som kan ge en 
fortsatt positiv utveckling. 

 
Inom myndighetsfunktionen har under våren skett stora 
förändringar och nya medarbetare har rekryterats. Servic
nivå och handläggningstider har inte varit på en ön
nivå. För att minska utredningstider, verkställighetstider 
och öka servicenivån så pågår ett fortsatt arbete med att 
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mande föreskrift/lagförslag kan komma att påver-
ka grundbemanningen även fortsättningsvis, för 
att säkerställa en trygg och individanpassad om-
sorg. Genom tillfälliga statliga stimulansmedel fi-

bemanning delvis un-
2018. Stimulansmed-

len är avsedda för att öka bemanningen inom den 
av kommunen finansierade vården och omsorgen 
om äldre, för att skapa ökad trygghet och kvalitet 

rade resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 
bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

Kvalitetsregister medverkar till utvecklandet av nya ar-
betssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård. 
Inför 2016 är målsättningen att i större utsträckning använ-

dels för att mäta måluppfyl-
lelsen samt i ett fortsatt förbättringsarbete för brukarna. 

Senior alert används i delar av 
onens verksamheter. Tanken med de olika 

kvalitetsregistren är att skapa en systematik för det före-

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

ättningar i att leva ett 
bra liv är att ha egen försörjning. I Tranemo kommun sker 
en minskning av antal personer som uppbär försörjnings-

är beroende på hur arbetsmarknaden ser ut. 
förstärkning av socialsek-

som gjordes efter politiskt beslut i slutet av 2013.  
Bibehållen bemanning av socialsekreterare som arbetar 

samt fortsatt samverkan 
internt och externt med samtliga aktörer för arbetsmark-

akt med kommunen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 
service, snabb och korrekt handläggning 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 2014 visar på gott bemötande inom sektio-
nen. Ett fortsatt arbete sker genom värdegrundsarbete, 

som kan ge en 

Inom myndighetsfunktionen har under våren skett stora 
förändringar och nya medarbetare har rekryterats. Service-
nivå och handläggningstider har inte varit på en önskad 
nivå. För att minska utredningstider, verkställighetstider 
och öka servicenivån så pågår ett fortsatt arbete med att 

genomföra processkartläggning, översyn av rutiner och 
arbetssätt. Detta för att säkerhetsställa att alla som möter 
omsorgssektionen får ett gott bemötande och en bra service 
samt en säker handläggning 

Medborgarens 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

För att öka möjligheten till inflytande och delaktighet finns 
brukarråd/arbetsplatsträffar inom boende och daglig
samhet. Vid dessa möten ges information om vad som 
pågår i verksamheten samt en möjlighet att påverka det 
som ska ske. 
Inom omsorgssektionen ska v
kontaktperson/stödperson som har till uppgift att lyssna in 
och ta del av brukarens synpunkter på vilket sätt insatsen 
ska ske. 

Fortsatt arbete sker med att ta fram former för att ta tillvara 
brukares synpunkter och önskemål i det
som ska ligga till grund för att utveckla verksamheten 
vidare. 

Formerna för brukarråd ska utvecklas samt även utvec
ling av hur information ges till olika 
skriftligt, lättläst, ljud etc. 

Arbetet med att se över information på hemsidan kommer 
att påbörjas under hösten. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Kvalitetsregister medverkar till utvecklandet av nya a
betssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård. 
Senior alert används som exempel i delar av om
tionens verksamheter. Tanken med de olika kvalitetsregis
ren är att skapa en systematik för det förebyggande arbetet.

Kommuninnevånarnas förutsättningar i att leva ett bra liv 
är att ha egen försörjning. I Tranemo kommun sker en 
minskning av antal personer som uppbär försörjningsstöd 
och det är beroende på hur arbetsmarknaden ser ut. Påve
kande faktor har även varit prioritering med förstärknin
en av socialsekreterare, som gjordes efter politiskt beslut i 
slutet av 2013. 

Uppföljning av målarbetet 20
inom sektionen. Fortsatt arbete sker genom värdegrund
arbete, fokus på brukardelaktighet och enskildas inflytande 
kan ge fortsatt positiv utveckling. Arbetet med att se över 
information på hemsidan kommer att påbörjas under hö
ten. 

Prognosticerat ekonomiskt resultat per andra tertialen är  
2,9 mnkr. 
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genomföra processkartläggning, översyn av rutiner och 
arbetssätt. Detta för att säkerhetsställa att alla som möter 

r ett gott bemötande och en bra service 
 

Medborgarens 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 

öka möjligheten till inflytande och delaktighet finns 
brukarråd/arbetsplatsträffar inom boende och daglig verk-
samhet. Vid dessa möten ges information om vad som 
pågår i verksamheten samt en möjlighet att påverka det 

Inom omsorgssektionen ska varje brukare ha en utsedd 
kontaktperson/stödperson som har till uppgift att lyssna in 
och ta del av brukarens synpunkter på vilket sätt insatsen 

med att ta fram former för att ta tillvara 
brukares synpunkter och önskemål i det dagliga arbetet 
som ska ligga till grund för att utveckla verksamheten 

ska utvecklas samt även utveck-
hur information ges till olika målgrupper, såsom 

information på hemsidan kommer 

Sammanfattande resultat 

Kvalitetsregister medverkar till utvecklandet av nya ar-
betssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård. 
Senior alert används som exempel i delar av omsorgssek-
tionens verksamheter. Tanken med de olika kvalitetsregist-
ren är att skapa en systematik för det förebyggande arbetet. 

Kommuninnevånarnas förutsättningar i att leva ett bra liv 
är att ha egen försörjning. I Tranemo kommun sker en 

personer som uppbär försörjningsstöd 
och det är beroende på hur arbetsmarknaden ser ut. Påver-
kande faktor har även varit prioritering med förstärkning-
en av socialsekreterare, som gjordes efter politiskt beslut i 

Uppföljning av målarbetet 2014 visar på gott bemötande 
inom sektionen. Fortsatt arbete sker genom värdegrunds-
arbete, fokus på brukardelaktighet och enskildas inflytande 
kan ge fortsatt positiv utveckling. Arbetet med att se över 
information på hemsidan kommer att påbörjas under hös-

Prognosticerat ekonomiskt resultat per andra tertialen är  -
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Sammanfattande analys 

Det bedöms att verksamheten ej kommer att kunna uppnå 
budget i balans samt fullt ut nå upp till samtliga priorite-
rade resultatmål under innevarande budgetår. Anledning 
är ökat antal ärenden samt ökad omfattning av biståndsin-
satser. Därutöver tillkommer svårigheter att rekrytera 
personal och som en följd av detta en ökad arbetsbelast-
ning. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i balans 

För att nå budget i balans 2015 så krävs omfattande åtgär-
der i form av stora nedskärningar. Sektionen ser för närva-
rande inte att budget i balans kan uppnås men arbetet ska 
inriktas på att minska den negativa obalansen. Arbetet bör 
även fortsatt rikta sig mot att nå de prioriterade målen.

 
Nyckeltal 

 
Utfall 

150831 
Utfall 

140831 
Utfall 

130831 

Hemtjänst    

Antal beställda hem-
tjänsttimmar 

41 312 39 492 41 168 

Personlig assistans    

Antal ärenden, personlig 
assistans enl SFB 

15 13 14 

Antal ärenden, personlig 
assistans enl LSS 

6 6 6 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i ge-
nomsnitt/mån totalt 

691 526 838 341 894 540 

Antal hushåll i genom-
snitt/mån exkl flyktingar 

105 116 117 

Genomsnittlig månads-
kostnad per hushåll, 
exkl flyktingar 

6 610 7 227 7 646 

Antal hushåll i genom-
snitt/mån, flyktingar 

1 3 6 

Genomsnittlig månads-
kostnad per hushåll, 
flyktingar 

1 280 2 754 2 992 

Familjehemsvård    

Antal vårddagar, barn 3 720 2 626 2 430 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, barn 

836 * 654 * 447 

Antal vårddagar, vuxna 263 243 0 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, vuxna 

1 712 1 562 0 

Institutionsvård    

Antal vårddygn, barn 1 572 1 096 916 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, barn 

4 944 ** 5 617 ** 4 419 

Antal vårddygn, vuxna 433 309 627 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, vuxna 

1 963 3 357 2 434 

* Inklusive konsulentstödda familjehem, vars dygnskostnad är betydligt högre än i egen regi ** 
Inklusive barnplacering med förälder, därav en högre dygnskostnad. 
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TEKNISK SEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 
avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos

Summa drift -75,1 -77,2

Gemensamt -7,7 -9,9

Lokalförsörjning -32,2 -32,8

Kost -20,1 -19,7

Gata/Skog/park/fordon -14,7 -14,7

Affärsverksamheter -0,4 -0,1

Summa investeringar -114,0 -91,1

För tekniska sektionen är prognosen ett underskott 
på 2,1 mnkr mot budget fördelat enligt följande:

Den gemensamma administrationen beräknas ge ett 
överskott på 0,2 mnkr till följd av vakans på GIS
sidan under del av året, del av tjänsten har köpts av 
Metria vilket gett en lägre kostnad. Utredning om 
hur GIS-verksamheten ska organiseras fr o m 2016 
pågår. 

Färdtjänsten beräknas bli 0,5 mnkr dyrare än bu
geterat. Antalet färdtjänstresor har ökat sedan år
skiftet, troligen som en följd av den förändrade 
taxan. Antalet personer som har beviljats färdtjänst 
är på ungefär samma nivå som föregående år. Kos
naden för arbetsresor ligger på en relativt konstant 
nivå. 

Budgeten för bostadsanpassning minskades fr o m 
2014 ner från 1,2 mnkr till 0,9 mnkr vilket varit den 
genomsnittliga kostnaden under ett antal år tillbaka. 
I år har dock kostnaden blivit mycket högre, b
a ett enskilt ärende vilket beräknas uppgå till mer 
än 1 mnkr. Prognosen är ett totalt underskott på 1,9 
mnkr. 

För lokalförsörjning beräknas ett underskott på 0,6 
mnkr till största delen beroende på att den budget
rade neddragningen av två vaktmästartjänster inte 
har kunnat genomföras då planerad försäljning av 
Solbacken och Ängslyckan inte skett. 

Kostenheten prognosticerar ett överskott på 0,4 
mnkr då utfallet på personalkostnader och livsm
delskostnader är lägre än budgeterat. I vissa kök har 
vikarier inte tagits in vid frånvaro, det har dock 
visat sig att detta inte är hållbart i något längre 
perspektiv. Livsmedelskostnaderna ligger under 
budgeterad nivå som en följd av att endast veget
risk mat serveras en dag/vecka i förskolor och sk
lor. Under resterande del av året beräknas del av 
besparingen att förbrukas då priset på svenskt kött 
höjts med upp till ca 20% vid den senaste prisjuste
ingen av avtalet. 

På VA-sidan beräknas ett överskott på 0,4 mnkr då 
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Prognos Resultat 

77,2 -2,1 

9,9 -2,2 

32,8 -0,6 

19,7 0,4 

14,7 0,0 

0,1 0,3 

91,1 22,9 

För tekniska sektionen är prognosen ett underskott 
på 2,1 mnkr mot budget fördelat enligt följande: 

Den gemensamma administrationen beräknas ge ett 
överskott på 0,2 mnkr till följd av vakans på GIS-
sidan under del av året, del av tjänsten har köpts av 
Metria vilket gett en lägre kostnad. Utredning om 

verksamheten ska organiseras fr o m 2016 

Färdtjänsten beräknas bli 0,5 mnkr dyrare än bud-
geterat. Antalet färdtjänstresor har ökat sedan års-
skiftet, troligen som en följd av den förändrade 
taxan. Antalet personer som har beviljats färdtjänst 
är på ungefär samma nivå som föregående år. Kost-

för arbetsresor ligger på en relativt konstant 

Budgeten för bostadsanpassning minskades fr o m 
mnkr till 0,9 mnkr vilket varit den 

genomsnittliga kostnaden under ett antal år tillbaka. 
I år har dock kostnaden blivit mycket högre, bl a p g 
a ett enskilt ärende vilket beräknas uppgå till mer 
än 1 mnkr. Prognosen är ett totalt underskott på 1,9 

För lokalförsörjning beräknas ett underskott på 0,6 
mnkr till största delen beroende på att den budgete-

artjänster inte 
har kunnat genomföras då planerad försäljning av 

Kostenheten prognosticerar ett överskott på 0,4 
mnkr då utfallet på personalkostnader och livsme-
delskostnader är lägre än budgeterat. I vissa kök har 

rier inte tagits in vid frånvaro, det har dock 
visat sig att detta inte är hållbart i något längre 
perspektiv. Livsmedelskostnaderna ligger under 
budgeterad nivå som en följd av att endast vegeta-
risk mat serveras en dag/vecka i förskolor och sko-

resterande del av året beräknas del av 
besparingen att förbrukas då priset på svenskt kött 

20% vid den senaste prisjuster-

sidan beräknas ett överskott på 0,4 mnkr då 

en teknikertjänst varit vakant på halvtid del
samt att i samband med att medel fördes över från 
underhållsbudget till investeringsbudget innebar 
detta ett ökat utrymme inom driften.

För renhållningen är prognosen ett överskott på 0,2 
mnkr. Framtagandet av ny renhållningsordning och 
avfallsplan startade senare än beräknat varför ko
sultkostnaderna blir lägre än budgeterat. De berä
nade överskotten på VA och renhållning förs till 
resultatfonder och påverkar inte tekniska sektionens 
samlade resultat. 

För fjärrvärmen är det beräknade resultatet e
skott på 0,3 mnkr då bränslepriserna varit låga 
under året. 

Åtgärder 

På fastighetssidan minskas det planerade underhå
let ner till ett minimum under resten av året, dock 
används en stor del av underhållsbudgeten till 
akuta åtgärder varför utrymmet 
begränsat. Besparingen får till följd att planerade 
underhållsåtgärder som t ex målning på Solhagens 
förskola och Länghems skola, ny matta i idrottsha
len i Tranemo samt takarbeten på gymnasieskolan 
och Solbacken får skjutas till nästkomma

Uppföljning av KF/KS prioriterade 
resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 
erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 
invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

Kostverksamheten har satsat på utbildning inom 
området och en kontinuerlig utveckling sker. Målt
derna har utvecklats både inom äldreomsorgen och 
skolan. Det finns fortfarande behov av att utveckla 
hemsidan och eventuellt andra medier.

Tillgänglighet av busshållplatser håller på att ver
ställas, upphandling är klar och entre
startar inom kort. Det finns dock fler busshållplatser 
som har behov av tillgänglighetsanpassning.

Alla som kommer i kontakt med kommunen 
ska uppleva att han/hon får ett gott 
bemötande, bra service, snabb och korrekt 
handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

För att öka tillgängligheten till handläggare per 
telefon betonas vikten av att hänvisa telefonen vid 
frånvaro samt att besvara telefonmeddelande så 
snart som möjligt. 

Gemensam e-post för VA, renhållning och fjärrvä
me har underlättat för både kunder, växel och 
handläggare. Vid frånvaro aktiveras frånvarome
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en teknikertjänst varit vakant på halvtid del av året, 
samt att i samband med att medel fördes över från 
underhållsbudget till investeringsbudget innebar 
detta ett ökat utrymme inom driften. 

ör renhållningen är prognosen ett överskott på 0,2 
mnkr. Framtagandet av ny renhållningsordning och 

an startade senare än beräknat varför kon-
sultkostnaderna blir lägre än budgeterat. De beräk-
nade överskotten på VA och renhållning förs till 
resultatfonder och påverkar inte tekniska sektionens 

För fjärrvärmen är det beräknade resultatet ett över-
skott på 0,3 mnkr då bränslepriserna varit låga 

På fastighetssidan minskas det planerade underhål-
let ner till ett minimum under resten av året, dock 
används en stor del av underhållsbudgeten till 
akuta åtgärder varför utrymmet för besparing är 
begränsat. Besparingen får till följd att planerade 
underhållsåtgärder som t ex målning på Solhagens 
förskola och Länghems skola, ny matta i idrottshal-
len i Tranemo samt takarbeten på gymnasieskolan 
och Solbacken får skjutas till nästkommande år. 

Uppföljning av KF/KS prioriterade 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 
erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kostverksamheten har satsat på utbildning inom 
rlig utveckling sker. Målti-

derna har utvecklats både inom äldreomsorgen och 
skolan. Det finns fortfarande behov av att utveckla 
hemsidan och eventuellt andra medier. 

Tillgänglighet av busshållplatser håller på att verk-
ställas, upphandling är klar och entreprenaden 
startar inom kort. Det finns dock fler busshållplatser 
som har behov av tillgänglighetsanpassning. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen 
ska uppleva att han/hon får ett gott 
bemötande, bra service, snabb och korrekt 

s/Är uppfyllt 

För att öka tillgängligheten till handläggare per 
telefon betonas vikten av att hänvisa telefonen vid 
frånvaro samt att besvara telefonmeddelande så 

post för VA, renhållning och fjärrvär-
e kunder, växel och 

läggare. Vid frånvaro aktiveras frånvaromed-
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delande alternativt vidarebefordras e
annan handläggare. E-postadresserna på hemsidan 
bör tydliggöras för ytterligare förbättring.

Sektionen upplever att bemötandet är på en god
nivå, men någon mätning är inte gjord. Vid ko
plexa ärenden arbetar vi för en god kommunikation 
med berörda. 

När nytt enkätverktyg har introducerats kommer 
mätning att ske. Mätning av handläggningstider för 
färdtjänst, parkeringstillstånd samt bostadsanpa
ning kommer att ske under tertial 3.

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö 
och ett hållbart samhälle i alla avseenden.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Inget fossilt bränsle har köpts in till fjärrvärmepr
duktionen, den varma vintern har g
nen värme från Ardagh kunnat användas i stor 
utsträckning. Endast en fastighet i kommunens 
försorg använder olja som uppvärmning.

De tidigare energivinster man gjort genom investe
ingar i värmepumpar kommer synas tydligare i 
statistiken genom ett mer korrekt sätt att räkna på 
energiåtgång. Ombyggnad av Dalstorpsskolan som 
förses med solpaneler och Gudarpsgården leder 
också till lägre energiförbrukning.

Inom kostverksamheten har gjorts en inventering 
för avfallshanteringen. Behållare har köpt
sortera i högre grad och samarbete sker med fasti
hetsskötare för transport till återvinningsstationen.

Renhållningsverksamheten har genomfört inform
tionsinsatser. Returhuset har startats upp i syfte att 
återanvända prylar i stället för att d

På kommunpoolbilssidan har läget förbättras g
nom inköp av el och laddhybrider. I övriga bilflo
tan är läget detsamma som tidigare. Inga nya cyke
banor är gjort under året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Energiansvarig har genomfört en inventering av 
vilka behov som finns för ökad optimering. Priorit
ringslista ska tas fram. 

Övergång till förnybart drivmedel (el eller gas) i 
övrig bilflotta tar tid och vilket alternativ som lokalt 
är lämpligast är inte klart. Ett sätt få ner mi
kan kan vara att genomföra en översyn hur bilflo
tan används och möjlighet till ruttoptimering. Fyra 
nya gång och cykelbanor är planerade under året.
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delande alternativt vidarebefordras e-posten till 
postadresserna på hemsidan 

bör tydliggöras för ytterligare förbättring. 

Sektionen upplever att bemötandet är på en god 
nivå, men någon mätning är inte gjord. Vid kom-
plexa ärenden arbetar vi för en god kommunikation 

När nytt enkätverktyg har introducerats kommer 
mätning att ske. Mätning av handläggningstider för 
färdtjänst, parkeringstillstånd samt bostadsanpass-
ning kommer att ske under tertial 3. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö 
och ett hållbart samhälle i alla avseenden. 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Inget fossilt bränsle har köpts in till fjärrvärmepro-
duktionen, den varma vintern har gjort att återvun-
nen värme från Ardagh kunnat användas i stor 
utsträckning. Endast en fastighet i kommunens 
försorg använder olja som uppvärmning. 

De tidigare energivinster man gjort genom invester-
ingar i värmepumpar kommer synas tydligare i 

om ett mer korrekt sätt att räkna på 
energiåtgång. Ombyggnad av Dalstorpsskolan som 
förses med solpaneler och Gudarpsgården leder 
också till lägre energiförbrukning. 

Inom kostverksamheten har gjorts en inventering 
för avfallshanteringen. Behållare har köpts in för att 
sortera i högre grad och samarbete sker med fastig-
hetsskötare för transport till återvinningsstationen. 

Renhållningsverksamheten har genomfört informa-
tionsinsatser. Returhuset har startats upp i syfte att 
återanvända prylar i stället för att det blir avfall. 

På kommunpoolbilssidan har läget förbättras ge-
nom inköp av el och laddhybrider. I övriga bilflot-
tan är läget detsamma som tidigare. Inga nya cykel-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

omfört en inventering av 
vilka behov som finns för ökad optimering. Priorite-

Övergång till förnybart drivmedel (el eller gas) i 
övrig bilflotta tar tid och vilket alternativ som lokalt 
är lämpligast är inte klart. Ett sätt få ner miljöpåver-
kan kan vara att genomföra en översyn hur bilflot-
tan används och möjlighet till ruttoptimering. Fyra 
nya gång och cykelbanor är planerade under året. 

Medborgarens 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

Information om pågående gatu
förändringar i sophämtning m m läggs ut på he
sidan, vilket medfört en minskning av antalet tel
fonsamtal. Hemsidan har granska
samhet. 

I flertalet projekt är medborgare involverade tex 
bibliotek, Ljungsarpskolans framtid. Synpunkter 
leder till förbättringsarbete inom verksamheterna. 
Dialog med föreningslivet tex fiberföreningar, i
rottsföreningar. Enkätundersökning
inom äldreomsorgen angående kosten.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Nya hemsidan kommer att struktureras i höst. Fler 
blanketter ska finnas tillgängliga på hemsidan. Vara 
lyhörd för synpunkter och ta tillvara goda idéer för 
att utveckla verksamheterna. Utveckla enkätunde
sökningar. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Samtliga prioriterade resultatmål beräknas helt eller 
delvis uppfyllas, budgeten är däremot inte i balans.

Sammanfattande analys

Kostnaderna för bostadsanpassnin
är beroende på vilka ansökningar som inkommer, 
om de kravs som ställs för att beviljas åtgärder 
uppfylls så ska kommunen inte avslå ansökan. 
Detta medför att sektionen har mycket liten möjli
het att påverka hur stora kostnaderna blir. Budg
för bostadsanpassning minskades ner från 1,2 mnkr 
till 0,9 mnkr 2014 då detta var snittkostnaden under 
ett antal år tillbaka, 2014 var dock utfallet ca
mnkr. Antalet ärenden och kostnaderna beräknas 
fortsätta öka framöver då fler bor kvar hemma lä
re och korttidsplatserna minskar. Gällande fär
tjänst så har antalet resor och den totala kostnaden 
ökat under 2015 som en följd av de nya reglerna och  
ny taxa. Enligt sektionens bedömning har förän
ringen också medfört en mer rättvis taxa oberoende 
av var man är bosatt inom kommunen samt ett 
enklare och tydligare regelverk, vilket är i enlighet 
med kommunens prioriterade resultatmål.

och verksamhetsuppföljning 2015-08-31  
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Medborgarens möjligheter till inflytande, 
delaktighet och möjlighet att påverka ska 

ka känna att hon/han blir 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Information om pågående gatu- och VA-arbeten, 
förändringar i sophämtning m m läggs ut på hem-
sidan, vilket medfört en minskning av antalet tele-
fonsamtal. Hemsidan har granskats av varje verk-

I flertalet projekt är medborgare involverade tex 
bibliotek, Ljungsarpskolans framtid. Synpunkter 
leder till förbättringsarbete inom verksamheterna. 
Dialog med föreningslivet tex fiberföreningar, id-
rottsföreningar. Enkätundersökning är genomförd 
inom äldreomsorgen angående kosten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nya hemsidan kommer att struktureras i höst. Fler 
blanketter ska finnas tillgängliga på hemsidan. Vara 
lyhörd för synpunkter och ta tillvara goda idéer för 

utveckla verksamheterna. Utveckla enkätunder-

Sammanfattande resultat 

Samtliga prioriterade resultatmål beräknas helt eller 
delvis uppfyllas, budgeten är däremot inte i balans. 

Sammanfattande analys 

Kostnaderna för bostadsanpassning och färdtjänst 
är beroende på vilka ansökningar som inkommer, 
om de kravs som ställs för att beviljas åtgärder 
uppfylls så ska kommunen inte avslå ansökan. 
Detta medför att sektionen har mycket liten möjlig-
het att påverka hur stora kostnaderna blir. Budgeten 
för bostadsanpassning minskades ner från 1,2 mnkr 
till 0,9 mnkr 2014 då detta var snittkostnaden under 
ett antal år tillbaka, 2014 var dock utfallet ca 1,4 
mnkr. Antalet ärenden och kostnaderna beräknas 
fortsätta öka framöver då fler bor kvar hemma läng-
re och korttidsplatserna minskar. Gällande färd-
tjänst så har antalet resor och den totala kostnaden 
ökat under 2015 som en följd av de nya reglerna och  
ny taxa. Enligt sektionens bedömning har föränd-
ringen också medfört en mer rättvis taxa oberoende 

var man är bosatt inom kommunen samt ett 
enklare och tydligare regelverk, vilket är i enlighet 
med kommunens prioriterade resultatmål. 
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Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en budget i 
balans 

Inom samtliga verksamheter råder återhållsamhet 
med inköp för att om möjligt minska det beräknade 
underskottet. Större underhållsåtgärder på fastighe-
ter skjuts framåt i tiden. Redan nu är arbetsbelast-
ningen på sektionen hög varför det inte finns någon 
möjlighet att göra neddragningar inom personal-
styrkan och samtidigt kunna nå uppställda mål. 

Nyckeltal 

 
Utfall 

150831 
Utfall 

140831 
Utfall 

130831 

Köpt fjärrvärme (MWh) 28 353 26 161 31 243 

Såld fjärrvärme (MWh) 22 968 21 200 * 25 900 * 

*Beräknad summa    

 
Prognos 
151231 

Utfall 
141231 

Utfall 
131231 

Arbetsresor färdtjänst, 
antal personer 

6 7 6 

Arbetsresor färd-
tjänst,kostnad/person/år 

96 700 93 800 121 000 

Antal resor, färdtjänst o 
riksfärdtjänst 

5 900 4 727 4 336 
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TRANEMOBOSTÄDER AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos II för 2015 
ett överskott på 431 tkr, ett överskott gentemot 
budget på 210 tkr. Bättre hyresintäkter och lägre 
räntekostnader än budgeterat medger en fortsatt 
förstärkning av fastighetsunderhållet. 

Intäkter 

Bolagets totala intäktsnivå visar ett överskott gent-
emot budget på 789 tkr. Bättre hyresintäkter och ett 
förbättrat vakansläge utgör förklaringar. Övriga 
intäkter bidrar också till överskottet. 

Förvaltningskostnader 

Kostnaderna för förvaltning av fastigheterna över-
stiger budget med 1 371 tkr. Lägre förbrukning av 
värme under våren, därtill en gynnsam utveckling 
av vakanser och räntor inför hösten möjliggör en 
ökad satsning på underhåll. Underhållet i budget 
kan därmed utökas med 1,5 mkr. 

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader överstiger budget med 
319 tkr. Underskottet förklaras i allt väsentligt av 
högre konsultkostnader än budgeterat, redovis-
ningsmässigt finns ett överskott på personalkostna-
der för företagsledning. En senareläggning av infö-
randet av ett nytt fastighetssystem har reducerat 
underskottet i kontogruppen. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna visar på ett överskott gent-
emot budget, 530 tkr. Kostnaderna för företagsled-
ning har bytt rubricering och återfinns under kon-
sultkostnader under övriga externa kostnader. En 
viss reservering för sparade dagar av innevarande 
års semester samt kostnader för övertid har reserve-
rats. Avsättningen för utbildningskostnader enligt 
budget planeras inte att användas fullt ut. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna följer budget även om konsekven-
serna vid tillämpning av nya avskrivningsprinciper 
(K3) är svårprognostiserade. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader 
visar på överskott, 581 tkr. Lägre räntekostnader än 
budgeterat på bolagets rörliga lån samt lägre ränte-
nivå vid omsättning/amortering av lån under hös-
ten har fått genomslag i utfall och prognos. 

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 2014-04-07 

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 2015 enligt budget på 0,3 
mkr efter skatt. 

Under 2014 amorterades14,5 mkr av låneskulden till 
ägaren, Tranemo kommun. Låneskulden är därmed 
för närvarande 43,7 mkr. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för 
konsolidering och för att stärka soliditeten beräknas 
uppnås under 2015. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt 
ekonomiskt resultat de kommande åren. 

Styrelsen har beslutat utreda förutsättningarna att 
bygga ut lokalerna till JABO efter förfrågan från 
bolaget. 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 
 

 

Befolkningsutveckling 2009-2015 

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 
2015-06-30 

11 640 
11 573 

2015-07-31 11 583 
Befolkningsförändring 2015 -57 
 
 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2014 och 2015 
 2014    2014 2015 2015 

 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv 
Födda 27 29 27 28 111 22 30 
Avlidna 41 27 34 43 145 35 33 
Födelsenetto -14 2 -7 -15 -34 -13 -3 
        
Inflyttade 126 189 249 182 746 120 157 
Utflyttade 125 122 175 175 603 173 155 
Flyttningsnetto 1 67 74 7 143 -53 2 
        
Summa -13 69 67 -8 109 -66 -1 
Fotnot: Befolkningsförändringar som skett under respektive kvartal, men rapporterats in först senare har på-
verkat totalsiffran, vilket gör att summan av kvartalen avviker något från totalsumman. 
 
 
 

Åldersfördelning per 2009-12-31 - 2014-12-31 

  
2009-12-31 

 
2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 

 
2013-12-31 

 
2014-12-31 

0-6 år 798 820 826 846 844 903 
7-15 år 1 272 1 222 1 216 1 195 1 178 1 178 
16-19 år 717 720 678 648 587 564 
20-40 år 2 491 2 474 2 492 2 506 2 500 2 561 
41-64 år 3 902 3 842 3 826 3 740 3 729 3 683 
65-79 år 1 693 1 745 1 810 1 849 1 912 1 987 
80- w år 749 764 758 789 781 764 
       
Summa 11 622 11 587 11 606 11 573 11 531 11 640 
 
 
 
 

Arbetsmarknad per 31/8 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

 2013 2014 2015 

Öppet arbetslösa 3,2% 3,0% 3,0% 
Andel i program 1,8% 1,8% 1,4% 
Summa 5,0% 4,8% 4,4% 
    
 
Ungdomsarbets-
löshet 18-24 år 

 
 

14,3% 

 
 

11,0% 

 
 

9,7% 
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KONJUNKTUR OCH SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER 

Konjunkturprognoser 

      BNP         Arbetslöshet 

2015 2016 2015 2016 

Riksbanken sep 2,8 3,2 7,6 7,2 

KI aug 3,0 3,1 7,7 7,5 

Regeringen aug 2,6 2,5 7,6 7,1 

Swedbank aug 2,8 2,7 7,7 7,6 

SKL aug 2,9 3,5 7,5 6,9 

Genomsnitt 2,8 3,0 7,6 7,3 

 

 
    Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

SKL1, aug 2015 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3  

Reg3, apr 2015 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7  

ESV2, juni 2015 3,2 4,7 4,7 4,5 4,5  

SKL1, apr 2015 2,6 5,0 5,4 4,3 4,2  

 
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 2015-08-31 
 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 26 058 

Långfristig upplåning 230 000  Övrigt             16 

TOTAL UPPLÅNING 230 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

   Summa 50 074 

     

   Medelsförvaltning  

Utlämnade lån, tkr   Kommunen innehar ett förlags-
bevis i Kommuninvest ek förening 
till ett värde av 2,4 mkr.   

 

Kortfristig utlåning 0    

Långfristig utlåning 43 699    

TOTAL UTLÅNING 43 699    

   Prognostiserad genomsnittlig 

NETTOLÅNESKULD 186 301  ränta 2015: 1,8% 

 

 

Kommunens låneskuld per 2015-08-31 uppgår till 
230 mnkr. Låneskulden är därmed på samma nivå 
som vid årsskiftet. Per den 31 augusti hade kom-
munen lånat ut medel om sammantaget 43,7 mnkr 
till kommunens helägda bolag Tranemo Utveck-
lings AB (TUAB), vilket är samma nivå som vid 
årsskiftet.   

Kommunens investeringsprognos för 2015 ligger på 
99 mnkr. Behov finns därför att ta upp lån under 
2015. Det ökade lånebehovet under 2015 beräknas 
vara 30 mnkr.  

Tillsammans med den utökade lånefinansieringen 
på 30 mnkr och med den checkkredit som kommu-
nen har tillgång till så beräknas likviditeten under 
år 2015 att vara på en tillräcklig nivå för att kom-
munens betalningsberedskap ska kunna anses vara 
säkerställd. 

  

 

Låneskuld kommunen 2011-2015 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms uppgå till 260 mnkr  
per 2015-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas 
uppgå till 43,7 mnkr (samma nivå som idag) vid 
kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåne-
skulden” för kommunen per 2015-12-31 väntas 
följaktligen vara 216,3 mnkr. 
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RESULTATRÄKNING, MNKR 

Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive 
Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2015. I prognosen har beaktats 
eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resultatförbättrande effekt 
uppgående till 1,1 mnkr. 

 

Resultaträkning koncernen, mnkr 

Prognos Bokslut Utfall Utfall 

2015 2014 150831 140831 

Verksamhetens intäkter 1 216,0 206,3 137,2 132,2 
Verksamhetens kostnader 1 -755,2 -716,3 -482,9 -478,0 
Avskrivningar -44,2 -41,6 -28,2 -29,1 
Verksamhetens 
nettokostnader -583,4 -551,6 -373,9 -374,9 

Skatteintäkter 458,8 433,0 305,9 290,4 
Generella statsbidrag 146,2 144,3 97,3 96,0 
Finansiella intäkter 2 0,0 0,8 0,0 0,8 
Finansiella kostnader 2 -6,7 -9,1 -5,1 -5,8 
Resultat före 
extraordinära poster 15,0 17,4 24,2 6,5 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat  15,0 17,4 24,2 6,5 

 

 

Resultaträkning kommunen, mnkr 

Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall 

2015 2015 2014 150831 140831 

Verksamhetens intäkter 5 165,3 170,5 162,1 107,0 102,6 
Verksamhetens kostnader 5 -718,4 -724,1 -687,5 -466,1 -459,7 
Avskrivningar -36,0 -36,0 -33,7 -22,8 -23,0 
Verksamhetens 
nettokostnader -589,1 -589,6 -559,1 -381,9 -380,1 

Skatteintäkter 6 462,6 458,8 433,0 305,9 290,4 
Generella statsbidrag 6 139,5 146,2 144,3 97,3 96,0 
Finansiella intäkter 2,3 1,6 2,4 1,3 2,1 
Finansiella kostnader -6,9 -4,4 -6,1 -3,6 -4,0 
Resultat före 
extraordinära poster 8,4 12,7 14,5 19,0 4,4 

Extraordinära intäkter 0 0,0 0 0 0,0 
Extraordinära kostnader 0 0,0 0 0 0,0 
Årets resultat  8,4 12,7 14,5 19,0 4,4 
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BALANSRÄKNING, MNKR 
 

Koncernen Kommunen  
Tillgångar Utfall Utfall Utfall Prognos Utfall Utfall Utfall 

Not 141231 150831 140831 151231 141231 150831 140831 

Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 3,7 824,7 863,6 812,7   671,9 616,8 657,6 605,6 
Maskiner och inventarier 3,7 21,2 23,1 21,4   28,1 20,6 22,4 20,5 
Finansiella anläggningstill-
gångar 8 12,1 12,0 11,5   58,3 66,6 66,6 68,4 
Summa 858,0 898,7 845,6 758,3 704,0 746,6 694,5 

   
Omsättningstillgångar 9    
Förråd, exploateringsfastighe-
ter 13,6 13,6 6,2   13,2 13,2 13,0 5,7 
Fordringar 48,8 48,3 36,6   40,0 49,0 45,9 36,9 
Kassa och bank 84,3 46,1 82,4   55,2 66,0 26,1 64,0 
Summa 146,7 108,0 125,2 108,4 128,2 85,0 106,6 

   
Summa tillgångar 1 004,7 1 006,7 970,8 866,7 832,2 831,6 801,1 

   
   

Eget kapital, avsättningar 
och skulder    

   
Eget kapital, 10 153,0 175,3 143,8   156,1 143,4 162,3 133,2 
därav årets resultat 17,4 24,2 6,5   12,7 14,5 19,0 4,4 

   
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 316,7 313,2 320,9   308,6 315,6 312,1 320,9 
Andra avsättningar 2,0 2,0 1,3   0,0 0,0 0,0 -0,1 
Summa 318,7 315,2 322,2 308,6 315,6 312,1 320,8 

   
Skulder    
Långfristiga skulder 4,11 381,2 381,2 380,4   260,0 231,2 231,2 230,4 
Kortfristiga skulder 12 151,8 135,0 124,4   142,0 142,0 125,9 116,7 
Summa 533,0 516,2 504,8 402,0 373,2 357,1 347,1 

   
Summa eget kapital,     
avsättningar och skulder 1 004,7 1 006,7 970,8 866,7 832,2 831,6 801,1 

   
   

Ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser, panter 
och därmed 0,4 0 0,3   150,3 150,4 0,0 150,3 
jämförliga säkerheter    
Övriga ansvarsförbindelser 10,9 0 9,4   10,0 10,9 0,0 9,4 
Summa 11,3 0,0 9,7 160,3 161,3 0,0 159,7 

   
Soliditet 15% 17% 15% 18% 17% 19% 17% 
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KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN, MNKR 
 

Kommunen Kommunen 

Not 150831 140831 

Den löpande verksamheten 
Verksamhetens intäkter 5 107,0 102,6 
Verksamhetens kostnader 5 -466,1 -459,7 
Skatter, generella statsbidrag 6 403,2 386,4 
Finansiella intäkter 1,3 2,1 
Finansiella kostnader -3,6 -4,0 
Ej kassflödespåverkande poster -3,5 -7,4 
Justering rörelsekapital -12,8 1,2 
Kassaflöde löpande verksamheten 25,5 21,2 

Investeringsverksamheten 
Värdepapper förvärv/försäljning 0,0 0,0 
Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 7 -65,4 -23,2 
Kassaflöde investeringsverksamheten -65,4 -23,2 

Finansieringsverksamheten 
Utlåning 

Utlåning 0,0 0,0 
Återbetald utlåning 0,0 4,5 
Upplåning 

Upplåning 11 30,0 0,0 
Amortering -30,0 0,0 
Ökning av aktiekapital 0,0 0,0 
Kassaflöde finansieringsverksamheten 0,0 4,5 

Årets kassaflöde -39,9 2,5 

Likvida medel vid årets början 66,0 61,5 
Likvida medel 31 augusti 26,1 64,0 

Förändring likvida medel -39,9 2,5 
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NOTER, mnkr 

Utfall Utfall 

201508 201408 

Koncernen 

Not 1 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Eliminering 

koncerninterna intäkter -5,3 -5,3 

Koncerninterna kostnader 6,4 6,4 

Elimineringsdifferens 1,1 1,1 

P g a olikheter i momsregler elimineras större kostna-
der än intäkter. I kostnaderna ingår skattekostnader 
för Tranemo Utvecklings AB med 0,1 mkr. 

Not 2 

Finansiella intäkter och kostnader 

Eliminering 
av koncerninterna finansiella 
intäkter -1,3 -1,5 
av koncerninterna finansiella 
kostnader 1,3 1,5 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

Not 3 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark byggnader, tekniska anläggningar 

Ingående bokfört värde 

Tranemo kommun 616,8 605,4 

Tranemobostäder AB 159,1 158,5 

Tranemo Utvecklings AB 48,8 51,8 
Summa ingående bokfört 
värde  824,8 815,7 

Utgående bokfört värde 

Tranemo kommun 657,6 605,6 

Tranemobostäder AB 158,8 157,2 

Tranemo Utvecklings AB 47,2 49,9 
Summa utgående bokfört 
värde 863,6 812,7 

Maskiner och inventarier 

Ingående bokfört värde 

Tranemo kommun 20,6 20,4 

Tranemobostäder AB 0,6 2,1 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa ingående bokfört 
värde 21,2 22,5 

Utgående bokfört värde 

Tranemo kommun 22,4 20,5 

Tranemobostäder AB 0,7 0,9 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa utgående bokfört 
värde 23,1 21,4 

Utfall Utfall 

201508 201408 

Not 4 

Långfristiga skulder 

Tranemo kommun 231,2 230,4 

Tranemobostäder AB 150,0 150,0 

Tranemo Utvecklings AB 43,7 53,7 

Summa långfristiga skulder 424,9 434,1 

Eliminering -43,7 -53,7 

Summa låneskuld 381,2 380,4 

Kommunen 

Not 5 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter 

Nämndrelaterade intäkter 129,4 134,9 

Periodiserade intäkter -0,9 2,2 

Avgår interna intäkter -22,0 -36,5 

Övriga verksamhetsintäkter 0,5 2,0 

Summa intäkter 107,0 102,6 

Verksamhetens kostnader 

Nämndrelaterade kostnader -529,3 -530,5 

Avgår interna kostnader 22,0 36,5 

Avgår kapitalkostnader 41,9 40,7 

Pensionsutbetalningar 3,1 -0,6 

Övriga verksamhetskostnader -3,8 -5,8 
Summa kostnader -466,1 -459,7 

Jämförelsestörande poster 
Delårets resultat enl RR 18,3 4,4 
Summa jämf störande poster 18,3 4,4 

Not 6 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt 305,9 290,4 
Summa 305,9 290,4 

Generella statsbidrag 
Inkomstutjämningsbidrag 69,9 64,7 
Strukturbidrag 0,8 0,8 
Regleringsbidrag -0,3 1,8 
Kostnadsutjämningsbidrag 11,0 12,4 
Bidrag för LSS-utjämningen 2,5 3,3 
Kommunal fastighetsavgift 13,0 13,0 
Generella bidrag från staten 0,4 0,0 
Summa 97,3 96,0 

Summa skatter och stats-
bidrag 403,2 386,4 
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NOTER, mnkr 

Utfall Utfall 
201508 201408 

Not 7 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader, tekniska an-
läggningar 
Ingående bokfört värde 616,8 605,4 
Nyanskaffningar 61,0 20,6 
Årets avskrivningar -19,9 -20,1 

Försäljning -0,4 -0,3 

Nedskrivningar /Utrangering 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 657,6 605,6 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 

Anskaffningsvärde 1 122,5 1 046,8 

Ackumulerade avskrivningar -464,9 -441,2 

Utgående bokfört värde 657,6 605,6 

Anskaffningsvärde 

Markreserv 22,7 22,1 

Verksamhetsfastigheter 659,4 638,0 

Fastigheter för affärsverksamhet 274,6 273,3 

Publika fastigheter 74,9 70,7 
Fastigheter för annan verksam-
het 36,2 42,1 

Övriga fastigheter 0,6 0,6 

Pågående investering 54,2 0,0 

Summa anskaffningsvärde 1 122,5 1 046,8 

Ackumulerade avskrivningar 

Markreserv 10,4 10,4 

Verksamhetsfastigheter 305,9 287,3 

Fastigheter för affärsverksamhet 99,8 91,9 

Publika fastigheter 35,5 34,0 
Fastigheter för annan verksam-
het 13,3 17,6 

Summa ack avskrivningar 464,9 441,2 

I beloppen för 2014 ingår pågående investeringar i 
beloppen för de olika fastigheterna. 

Maskiner och inventarier 

Ingående bokfört värde 20,6 20,4 

Nyanskaffningar 4,9 3,0 

Årets avskrivningar -2,9 -2,8 

Försäljning -0,2 -0,1 

Utgående bokfört värde 22,4 20,5 

Maskiner och inventarier 

Anskaffningsvärde 55,2 49,1 

Ackumulerade avskrivningar -32,8 -28,6 

Utgående bokfört värde 22,4 20,5 

Materiella anläggn tillg totalt 680,0 626,1 

Utfall Utfall 

201508 201408 

Not 8 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar i kommunens 
koncernföretag 11,0 11,0 

Aktier och andelar i övrigt 1,2 1,2 

Förlagsbevis Kommuninvest 2,4 2,4 

Vidareutbildning barnskötare 0,0 0,1 

Tranemo Utvecklings AB 43,7 53,7 
Borås stad förskottsbetalning RV 
27 8,3 0,0 
Summa finansiella anlägg-
ningstillgångar 66,6 68,4 

Not 9 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
Exploateringsfastigheter som ska 
avyttras 13,0 5,7 
Summa förråd, lager o expl 
fastigheter 13,0 5,7 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 13,3 14,2 

Interimsfordringar 19,4 13,0 

Övriga kortfristiga fordringar 5,0 9,7 

Statsbidrag 0,9 0,0 
Fordran kommunal fastighetsav-
gift 7,3 0,0 
Summa kortfristiga fordring-
ar 45,9 36,9 

Kassa och bank 

Bank och plusgiro 26,1 64,0 

Summa kassa och bank 26,1 64,0 

Omsättningstillgångar totalt 84,9 106,6 
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NOTER, mnkr 

Utfall Utfall 

201508 201408 

Not 10 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 143,4 128,9 

Anläggningskapital 

Anläggningstillgångar 746,6 694,5 
Långfristiga skulder,  
avsättningar -543,3 -551,2 

Summa anläggningskapital 203,3 143,3 

Rörelsekapital 

Omsättningstillgångar 84,9 106,6 

Kortfristiga skulder -125,9 -116,7 

Summa rörelsekapital -41,0 -10,1 

Summa eget kapital 162,3 133,2 

Not 11 

Långfristiga skulder 

Låneskuld 

Ingående låneskuld 230,0 230,0 

Nyupplåning 30,0 0,0 

Amorteringar -30,0 0,0 

Summa 230,0 230,0 

Fördelning på långivare 

Kommuninvest  230,0 200,0 

Stadshypotek 0,0 30,0 

Summa 230,0 230,0 

Aktuell ränta augusti 1,84% 2,45% 

 

Utfall Utfall 

201508 201408 

Skuld för gatukostners/anläggn-/anslutn 
avg/invester bidrag 

Gatukostn ersättn 0,2 0,2 

Anläggn-/anslutn avg 0,5 0,2 

Investeringsbidrag 0,5 0,0 

Summa 1,2 0,4 

Summa långfristiga skulder 231,2 230,4 
 

Not 12 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 23,9 13,8 

Kortfristiga skulder 12,6 10,6 

Interimsskulder 91,6 92,2 

Periodiseringar -2,2 0,1 

Summa kortfristiga skulder 125,9 116,7 
 

                                      


