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Mått 2013 2014 trend 

Resultat nationella prov åk 3 79 63  

Resultat nationella prov åk 6 98 98  

Andel behöriga till gymnasiet 85 79  

Elevernas syn på undervisningen åk 8 78 93  

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 85 85  

 

Sammanfattande mål-
uppfyllelse
Kunskapsresultaten skiftar 
rejält. Speciellt goda resultat 
i åk 6 och goda resultat i 
gymnasieskolan. I åk 3 är 
resultatet bra i svenska, men 
i matematik betydligt sämre 
än föregående år. För åk 9 är 
resultaten överlag sämre än 
föregående läsår

Sammanfattande 
analys   
Det låga resultatet i ma-
tematik för åk 3 beror till 
stora delar på att  delprovet 
om mätande misslyckades 
för många elever, vilket 
påverkade det totala resul-
tatet i stor utsträckning. ( på 
delprovet mätning var det 
endast 53,8 % av eleverna 
som nådde kravnivån). Det 
delprov i matematik som 
fl est elever nådde kravnivån 
på var ”Mönster i talföljder, 
geometriska mönster”. Här 
var det 95,8 % av elev-

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

4 prioriterade resultatmål

erna som nådde kravnivån. 
Resultat i svenska för åk 3 
är mycket bra, där nästan 
samtliga elever (nådde krav-
nivån på fl era av delproven) I 
samtliga delprov ligger våra 
resultat över snitt et i Riket. 
Bäst resultat har delproven 
som handlar om att  tala och 
läsa. Att  skriva faktatext är 
det delprov som minst antal 
elever nådde kravnivån 
(88,7 %).

Det vi också kan se i samt-
liga årskurser med nationella 
prov är att  i svenska är det 
”att  skriva berätt elser och 
faktatexter” som är svårast 
för eleverna. Orsakerna till 
de sämre resultaten i åk 9 är 
svårare att  se, men en av or-
sakerna är svårigheten att  nå 
de elever med störst behov 
av särskilda åtgärder.

I årskurs 3 är könskillna-
derna i resultaten små, här 
ser vi inget samband mellan 
resultat och kön.

KOMMER DELVIS UPPFYLLAS/
ÄR DELVIS UPPFYLLD

Flickornas meritvärden är 
betydligt bätt re än pojkar-
nas i åk 9 är skillnaden 42 
p. Även i åk 8 är skillnaden 
mellan resultaten fl ickor/poj-
kar (40 p, 212 /172).I åk 6 är 
skillnaden 20p (221/201).

Åtgärder/Aktiviteter 
för fortsatt utveckling
Vi behöver utveckla elev-
ernas skrivande, både när 
det gäller faktatexter och 
berätt ande texter, men också 
när det gäller stavning och 
interpunktion.

De utvecklingsområden som 
initierats ”Matematiklyftet”, 
språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt , elevhälsa 
och IKT kommer att  stödja 
utvecklingen mot bätt re 
resultat.

Vi behöver analysera varför 
skillnaderna mellan fl ickor 
och pojkars resultat är så 
stora och sätt a in åtgärder 
därefter.
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Ge alla medborgare förutsättning att leva 
ett bra liv  

 

 
 

 

 

Mått 2013 2014 trend 

Andelen ungdomar som inte längre är i behov av socialtjänst 94 100  

Hur stor del av befolkningen får försörjningsstöd 3,8 4,3  

Andelen förvärvsarbetare i kommunen 84,3 83,4  

 

KOMMER DELVIS UPPFYLLAS/
ÄR DELVIS UPPFYLLD

Sammanfattande 
måluppfyllelse
Målet på sektionsnivå är 
konkretiserat i 4 mål där 1 av 
målen är uppnått  ;”Medbor-
garen ska på sikt klara sig 
utan stöd från socialtjänsten”

”Minska andelen hushåll 
med långvarigt försörjnings-
stöd” är delvis uppnått , 
”Minska genomsnitt lig 
utredningstid för barn och 
unga” samt ”Minska genom-
snitt lig utredningstid för 
vuxna” är ej uppnådda

Sammanfattande 
analys 
Eff ekten av en utökning av 
handläggare inom ekono-
miskt bistånd är tydlig, då 
det skapat förutsätt ningar 
för ett  aktivt motiverande 
förhållningssätt  som gett  
resultat. Kontinuitet i 
handläggargruppen ger 
förutsätt ningar för att  ytt er-
ligare öka måluppfyllelsen 
avseende försörjningsstöd. 
För nyanlända tar det idag 
längre tid än tidigare att  få 
bidrag man är berätt igad till 

exempelvis etableringsstöd. 
Dett a medför att  nyanlända 
är i behov av stöd från soci-
altjänsten under en längre 
tid än planerat.
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Mått 2013 2014 trend 

Andelen som får svar på enkel fråga via epost inom två 
arbetsdagar 

93 92  

Andel som får direkt svar på en enkel fråga vid kontakt med 
kommunen via telefon 

39 57  

Andel som upplever att de får ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en fråga 

88 86  

 

Invånare som kommer i kontakt med 
kommunen ska uppleva att hon/han 
får ett gott bemötande och en god 
service

Sammanfattande 
måluppfyllelse
Vi har bra resultat i service-
mätningen på tillgänglighet, 
bemötande, bra service, 
snabb och korrekt handlägg-
ning och årets resultat visar 
på att  vi blivit bätt re på tele-
fonsvar  och något sämre på 
bemötande. Våra målvärden 
är  satt  till hundraprocentig 
måluppfyllelse och det är en 
av förklaringarna till att  må-
let endast delvis är uppnått .
Samtliga verksamheter 
jobbar med målet och resul-
taten på verksamhetsnivå är 
överlag mycket goda.( 69 % 
av sektionernas konkretise-
rade mål är uppnådda och 
31 % är delvis uppnådda). 
Resultaten från servicemät-
ningen skiftar inom våra 
verksamheter.

Sammanfattande 
analys
Våra resultat från service-
mätningen när det gäller 
intresse, engagemang och 
bemötande är höga. Möjlig-
heten att  komma i kontakt 
med handläggare har förbätt -
rats och vi ligger i nivå med 
likvärdiga kommuner, men 
fortfarande för lågt resultat 
för att  vi ska vara nöjda.Till-
gängligheten är dock fortsatt  
begränsad i organisationen 
eftersom fl ertalet medarbeta-
re har begränsade möjlighe-
ter att  vara tillgängliga per 
telefon.

Då vi är en liten kommun 
så är vi sårbara eftersom 
resultaten beror till stor 
del om rätt  handläggare är 
tillgänglig.

Åtgärder för fortsatt 
utveckling
Lära av våra egna goda 
exempel så att  samtliga verk-
samheter når goda resultat 
inom tillgänglighet via mail 
och telefon.
Vi behöver fortsätt a arbetet 
med att  förbätt ra våra mail- 
och telefonrutiner så att  
invånarna kan få svar på 
fl ertalet frågor även om inte 
”rätt ” handläggare fi nns 
tillgänglig.

KOMMER DELVIS UPPFYLLAS/
ÄR DELVIS UPPFYLLD
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Medborgarens möjlighet till inflytan-
de, delaktighet och möjlighet att på-
verka ska öka. Hon/han ska känna 
att hon/han blir lyssnad på

KOMMER DELVIS UPPFYLLAS/
ÄR DELVIS UPPFYLLD

 

 

 
 

 

 

Mått 2013 2014 trend 

Hur god är kommunens webinformation 72 72  

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 63 63  

Hur väl medborgarna upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet 37 37  

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet 83,3 
(2010) 

83,9  

Hur många röstberättigade röstade i europaparlamentsvalet 46,3 

(2009) 

49,5  

 

Sammanfattande 
måluppfyllelse
60 % av de övergripande 
mått en från KKIK (Kom-
munens Kvalitet i Korthet) är 
uppnådda och 40 % är delvis 
uppnådda 33 % av sektioner-
nas konkretiserade mål har 
uppnått s helt och 56 % har 
delvis uppnått  samt 11 % har 
ej uppnått s.

Sammanfattande 
analys
Infl ytande, delaktighet och 
möjlighet att  påverka är 
centralt inom verksamhe-
terna som riktar sig direkt 
till invånarna. Samtliga våra 
verksamheter jobbar med 
dessa frågor som ett  högprio-
riterat område.

Sektionerna och deras 
verksamheter arbetar också 
med infl ytande exempelvis 

genom att  kontinuerligt 
uppdatera och komplett era 
information på hemsidan 
som har blivit ett  mer 
levande verktyg. Verksamhe-
terna har förstått  betydelsen 
av hemsidan som kommu-
nens ansikte utåt och som en 
viktigt kanal för infl ytande 
och delaktighet. Även sociala 
medier ses som ett  viktigt 
medel för infl ytande och 
delaktighet och som ett  
komplett erande verktyg för 
att  nå fl era olika målgrup-
per. Kärnverksamheterna 
koncentrerar sina åtgärder 
direkt mot medborgaren ex-
empelvis genom olika forum 
för dialog och infl ytande.

Information är en av förut-
sätt ningarna för demokrati 
och infl ytande och kravet på 
tillgänglig information är 
ständigt ökande. Medbor-
garna förväntar sig att  fi nna 

information om kommunens 
service och uppdrag på bl.a. 
hemsidan.

Förslag till åtgärder
Kommunen behöver fort-
sätt a med att  vidareutveckla 
formerna för infl ytande 
och delaktighet genom att  
förbätt ra både mott agande 
och omhändertagande av 
synpunkter och klagomål 
samt utveckla ytt erligare 
former för infl ytande och 
delaktighet.

Kommunen behöver se över 
tillgänglig information på 
hemsidan och arbetet med 
att  utveckla och tillgäng-
liggöra e-tjänster behöver 
fortsätt a.
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Kommunens ekonomiska resultat ska 
motsvara 1,9% av skatter och utjämning

Soliditetsmålet ska avspegla 
kommunens betalningsför-
måga på lång sikt. Det egna 
kapitalet är kommunens 
samlade resultat under årens 
lopp. En soliditet på 17% 
innebär 170 tkr i samlade 
vinstmedel och 830 tkr i 
skulder om totala tillgång-
arna är 1 mkr. 

s nivå

3 ekonomiska resultatmål

Målet är 11 mkr för 2014, 
utfallet blev 14,5 mkr, målet 
är uppfyllt.

Kommunens soliditet ska behållas på 
dagens nivå

Målet är satt  till att  solidite-
ten ska uppgå till minst 17 %.

Utfall per 2014-12-31 är 17,2 
%. Målet är uppfyllt.

Soliditet är kommunens 
egna kapital i förhållande till 
samtliga tillgångar.

Målet beräknas som 1,9% på 
skatt eintäkter och kommu-
nal utjämning.
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avskrivningar + det ekono-
miska resultatet. Dett a blir 
tillsammans 48,2 mkr. Om 
kommunen över tid inte kan 
fi nansiera sina investeringar 
med egna medel måste 
upplåning ske och då ökar 
kommunens låneskuld.

Över tid bör alla investeringar vara 
själv� nansierade

Kommunens investeringar 
2014 blev 50,7 mkr. Kom-
munens kassafl öde blev 48,2 
mkr. Självfi nansieringsgra-
den blev därmed 95%, ska 
vara 100 % för att  målet ska 
vara uppfyllt.

Med kassafl öde menas 
kommunens kostnad för 
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Årets ekonomiska 
resultat 
för Tranemo kommun 2014 
uppgår till 14,5 mkr (2013: 
-18,4 mkr). 

Det ekonomiska resultatet 
innebär en resultatminsk-
ning med 0,5 mkr om 
jämförelse görs med 2013 års 
resultat exklusive jämförel-
sestörande poster. 2013 års 
resultat påverkades negativt 
med drygt 33 mkr av stora 
jämförelsestörande poster. 
I 2014 års resultat ingår 
en minskning av intjänad 
pensionsskuld per 1997-12-31 
med 12,7 mkr. Denna post 
ska återläggas när avstäm-
ning görs mot balanskravet, 
vilket innebär att  balans-
kravsresultatet blir 1,8 mkr.

För kommunkoncernen 
(kommunen, Tranemobo-
städer AB – TBAB – och 
Tranemo Utvecklings AB 
- TUAB) uppgick det ekono-
miska resultatet till 17,4 mkr 
(2013: -18,6 mkr). 2013 års 
resultat exklusive  jämförel-
sestörande poster uppgick 
till +19,1 mkr. 

Kommunalskatten 
i Tranemo var  20,57 % under 
2014, landstingsskatt en var 
11,13 %, vilket för 2014 inne-
bar totalt  31,70% . Genom-
snitt et i länet var 32,34 %, 
medan riksgenomsnitt et var 
31,86 %.

TRANEMO KOMMUNS EKONOMI 2014

Verksamheternas eko-
nomiska utfall 
överstiger budget med 4,7 
mkr. De största negativa av-
vikelserna kommer från pla-
ceringar i institutionsvård 
(-5,1 mkr) samt placeringar i 
familjehem (-2,3 mkr). Positi-
va budgetavvikelser fi nns för 
rivningskostnad av gamla 
Samhallbyggnaden som var 
budgeterat med 2,5 mkr, men 
inte hann göras under 2014. 
Dessutom utnytt jades inte 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda kostnader 
fullt ut (+1,0 mkr).

Inkomsterna av skatt er och 
statsbidrag var
2,2 mkr högre än budgeterat.

En hundralapp i skatt fördelas så här:
Grundskola, 22,71 kr

Vård och omsorg om äldre, 22,35 kr

Gymnasieskola, 9,91 kr

Stöd till funktionshindrade, 9,80 kr

Förskola, fritidshem och annan peda-
gogisk verksamhet, 9,32 kr

Lokaler, gator och övrig teknisk verk-
samhet, 7,37 kr

Kommungemensam verksamhet 
7,37 kr

Individ- och familljeomsorg, 6,54 kr

Kultur och fritid,2,63 kr

Räddningstjänst, 1,67

Miljö- och byggverksamhet, 0,33
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Befolkning
Befolkningsmängden i 
kommunen ökade med 109 
invånare under 2014 och 
kommunens befolkning 
uppgick därmed till 11 640  
invånare vid årsskiftet. 

Invånarantalet i kommunen 
har sjunkit under det senaste 
decenniet, men 2014 innebär 
ett  trendbrott . 

Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Tranemo 
kommun var bland de lägsta 
i landet under 2007, men 
under den kraftiga kon-
junkturnedgången 2008 och 
2009 ökade arbetslösheten 
kraftigt. Därefter vände 
arbetslöshetssiff rorna nedåt, 
men under 2013  och 2014 har 
arbetslösheten i kom-munen 
ökat igen. I december 2014 
var andelen öppet arbetslösa 
i kommunen 3,3 % procent 

medan den totala arbets-
lösheten uppgick till 5,1 
procent.

Pendling
Tranemo kommun har under 
perioden 2006-2013 haft net-
toinpendling till kommunen. 
2006 var nett oinpendlingen 
100 personer. 2008 hade det 
ökat till 166 personer. Under 
2013 uppgick inpendlings-
nett ot till 151 personer.

Befolkningsutveckling 
2014

Befolkning 2013-12-31 11 531
 
Infl yttningar 746
Utfl yttningar 603
Flyttningsöverskott 143
Födda 111
Döda 145
Födelseunderskott -34
Befolkningsförändring 109
 
Befolkning 2014-12-31 11 640

Befolkningsutveckling 
2010-2014
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ÅR 2014 I KORTHET 
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Benämning Budget Utfall
Omb Gudarpsgården etapp II 18,2 10,5
Omb Dalstorps skola 12,7 6,5
Ombyggnad tandläkarmott 5,4 4,3
Markförvärv (Sveaskog) 7,6 7,5
Förnyelse VA-ledningsnät 5,3 3,7
Åtgärder VA-strukturplanen inkl 
överföringsledn o pumpstationer 14,4 7,4
Summa 63,6 39,9
 

ÅRETS INVESTERINGAR

Årets investeringar uppgick 
till 50,7 mkr (2013:51,8 mkr). 
Den budgeterade inves-
teringsvolymen för 2014 
uppgick till 105,4 mkr.

Investeringsnivån 2014 är 
endast marginellt lägre än 
den genomsnitt liga årliga in-
vesteringsvolymen sett  över 
de senaste fem åren, vilken 
uppgår till 52,4 mkr. 

De planenliga avskrivnings-
kostnaderna som andel av 
skatt er och statsbidrag har 
ökat något, från 5,7 procent 
2008 till 5,8 procent under 
2014. 

Pågående och avslu-
tade projekt 2014 
Etapp II av ombyggnad av 
Gudarpsgården pågår och 
beräknas vara klart under 
början av 2016. Projektering 
av ombyggnad av köket 
påbörjas till hösten 2015, 
byggnationen startas då 
etapp II är klar. 

Ombyggnaden av Dalstorps-
skolan följer tidplan och bud-

get, beräknat färdigställande 
mitt en av 2016. 

Projektet med tillgänglig-
hetsanpassning av busster-
minalen i Tranemo är klart, 
kostnaden för projektet blev 
något lägre än budgeterat. 
Åtgärderna har medfi nansie-
rats av Västt rafi k.

Förslag fi nns att  Biblioteket 
ska fl ytt a in i Postens nuva-
rande lokaler, arbetet med 
detaljplan, lokalbehovspro-
gram och projektering kom-
mer att  utföras under 2015. 
Posten fl ytt ar under hösten 
2015, ombyggnation utförs i 
så fall under 2016.

Köket i Länghems skola 
byggdes om under somma-
ren, bl a utfördes omlägg-
ning av golv, tillgänglighets-
anpassning, asbestsanering 
samt ganska omfatt ande el-, 
ventilations-, storköks- och 
kylarbeten.

Under slutet av året köptes 
mark av Sveaskog för 7,5 
mkr, ca 500 000 kvm vid 

Ljungsnäs i Tranemo. Mar-
ken ska användas för indu-
striändamål.

Det nya reningsverket i 
Dalstorp togs i bruk under 
februari, under hösten revs 
det gamla verket. 

Trafi kverket kommer att  
bygga gång- och cykelvägar 
i Tranemo, Limmared och 
Grimsås, Tranemo kommun 
står för hälften av fi nan-
sieringen för dessa projekt. 
GC-vägarna ska anläggas 
under 2015.

Renovering av VA-ledningar 
har utförts i Limmared bl a 
på Furuvägen och Nygatan. 
Arbetet med ledningsreno-
vering kommer att  fortsätt a 
under 2015.  

ÅR 2014 I KORTHET 



Lokala talanger uppträ-
der på Forumtorget

Hemsida: www.tranemo.se   
Facebook: Tranemo kommun   
Instagram: @tranemokommun P
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Postadress: 514 80 Tranemo  
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Tel: 0325-57 60 00  Fax: 0325-771 32  
E-post: kommun@tranemo.se








