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UPPFÖLJNING AV KF/KS PRIORITE-

RADE RESULTATMÅL 

Tertialuppföljningen är en prognos; en bedömning 

av om verksamheten kommer att nå uppsatta mål 

med en budget i balans. Underlaget till bedömning-

en består av en sammanställning av både nya och 

tidigare resultat under verksamhetsåret samt en 

uppföljning av de planerade aktiviteternas genom-

förande så långt.  

Om prognosen visar att målen endast delvis kom-

mer uppnås, eller inte alls uppnås, ska verksamhe-

ten redovisa åtgärder för att ge möjlighet för korri-

gering av resurser och/eller åtgärder. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Tranemo kommun bedriver ett medvetet arbete 

med att bredda begreppet "tillgänglighet". Verk-

samheterna arbetar aktivt för att nå sina målgrup-

per med aktiviteter som ska skapa en ökad tillgäng-

lighet. Ett exempel är kulturskolan som komplette-

rar sin verksamhet med föreställningar, utställning-

ar och konserter för att göra verksamheten tillgäng-

lig även för de som inte deltar i traditionell under-

visning. Ett annat gott exempel är Träffpunkt Gla-

sets hus inom arbetsmarknadsenheten där aktivite-

terna har stor bredd och många syften och därmed 

en hög tillgänglighet; språkträning, social samvaro, 

samhällsinformation och föreningsliv förenas där 

med tydlig brukarorientering. 

Det målmedvetna arbetet med att utveckla den 

fysiska tillgänglighet i kommunen bör utvecklas i 

samma takt som övrigt tillgänglighetsarbete liksom 

arbetet med att införa e-tjänster för en högre till-

gänglighet. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Under läsåret har gymnasiet skördat flera fram-

gångar med Ung företagsamhet (UF) både regionalt 

och nationellt. Gymnasiet vann även en nationell 

tävling i matematik. Under året har den offentliga 

statistiken bekräftat att skolan har goda resultat i åk 

3 och åk 6. Resultaten ligger i nationell toppklass. 

Tranäng 7-9 nya skolledning har hunnit att sätta sig 

in i verksamheten och tagit över skolutvecklings-

projektet som bedrivs tillsammans med Högskolan i 

Borås. Ett utvecklingsarbete som skall höja resulta-

ten på sikt. 

Ge alla medborgare förutsättningar att 
leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Omsorgssektionen arbetar för att minska medbor-

garnas behov av stöd från socialtjänsten på flera 

olika sätt och i samarbete med många andra aktörer, 

exempelvis arbetsmarknadsenheten. Det gemen-

samma arbetet har gett goda resultat och förväntas 

efter att Tranemo arbetsmarknadsenhet slagits 

samman med Svenljungas ge ytterligare positiva 

effekter då sammanslagningen öppnar för möjlighe-

ter till nya och fler åtgärder inom området. Folkhäl-

soarbetet bedriver ett förebyggande arbete och 

riktar sig mot föräldrar och ungdomar för att ge 

kunskap om föräldrastöd, droger och hälsa i syfte 

att skapa förutsättningar för ett gott liv. Verksamhe-

terna belyser vikten av samarbete mellan verksam-

heter och sektioner för att nå det gemensamma 

målet såsom omsorgens samarbete med arbets-

marknadsenheten och folkhälsoarbetet liksom sko-

lans samarbete med kultur och fritidsverksamhet 

som viktiga grunder för att identifiera åtgärder som 

har effekt hos medborgaren. 

Alla som kommer i kontakt med kommu-
nen ska uppleva att han/hon får ett gott 
bemötande, bra service, snabb och kor-
rekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet om ett gott bemötande är väl känt i verksam-

heterna nu och är en självklar punkt som diskuteras 

på exempelvis apt. Att en medborgare kan komma i 

kontakt med en handläggare och få ett personligt 

bemötande vet verksamheterna har stor betydelse 

och är delar som verksamheterna försöker att plane-

ra för med målet att kunna möta de förväntningar 

som finns om att ge våra medborgare ett gott bemö-

tande. De små verksamheterna är sårbara avseende 

detta, och har begränsad möjlighet att vara tillgäng-

liga för det personliga bemötandet men försöker 

möta detta genom exempelvis telefontider då verk-

samheten är bemannad. Svårigheterna för några 

verksamheter att kunna rekrytera till vakanta tjäns-

ter påverkar tillgängligheten till det personliga 

bemötandet men också målet om en snabb och 

korrekt handläggning. Prognos för måluppfyllelse 

är därför att målet kommer att uppfyllas delvis. 

Kommunens ärendehantering ses över och vidare-

utvecklas i syfte att skapa en intern tillgänglighet. 

Detta innefattar att processbeskrivningar, rutiner 

och mallar implementeras, digitalisering av miljö- 

och byggenhetens diarium liksom kommunstyrel-

sens äldre handlingar pågår för att säkerställa snabb 
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och korrekt handläggning och ärendehantering 

inom alla kommunens verksamheter. 

Tranemo kommun kännetecknas av god 

miljö och ett hållbart samhälle i alla av-
seenden. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Av totalt elva nedbrutna miljömål kommer fem att 

uppnås under året och fem kommer delvis att upp-

nås. Arbetet med att utveckla miljömålen görs i 

Tekniska sektionen samt Näringslivs- och strategi-

sektionen. Trots att miljömålen är nya så har arbetet 

kommit igång på ett bra sätt och vi kan redan se 

goda resultat av verksamheternas arbete med mil-

jömålen. Det område som redan har en hög mål-

uppfyllelse är "Giftfri miljö" och "Frisk luft". Arbetet 

kan utvecklas ytterligare genom att ta fram fler 

relevanta mått för att mäta resultaten. 

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 

Verksamheterna visar i sin uppföljning att de arbe-

tar för att skapa former för medborgarens inflytan-

de och delaktighet. På olika sätt och i olika delar av 

processerna skapas möjligheter till att ta del av 

information och lämna synpunkter. Omsorgssektio-

nen gör genom sin informationssatsning på hemsi-

dan nu det möjligt för medborgaren att kunna jäm-

föra omsorgen inom kommunen, Tekniska sektio-

nen låter medborgare lämna synpunkter i samband 

med en ombyggnation och samtliga verksamheter 

beskriver synpunktshantering som en viktig del att 

arbeta vidare med. Genom att utveckla hemsidans 

innehåll och funktioner samt anpassa den till den 

teknik medborgaren använder sig av idag för att få 

information kan vi öka inflytande och delaktighet. 

Även sociala medier är viktiga plattformar för dia-

log och ger möjlighet till respons på kommunens 

verksamhet. Medborgarens syn på verksamheterna 

ger ett underlag för vad som behöver utvecklas för 

att möta de förväntningar som finns på kommunens 

verksamheter därför måste möjligheterna att kunna 

ta del av information och lämna synpunkter stän-

digt beaktas och kompletteras. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Vid den första tertialuppföljningen prognostiseras 

att två av de prioriterade målen kommer att nås, 

övriga att de kommer att uppnås delvis. Målet 

"Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 

bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

behov" samt "Ge alla medborgare förutsättningar att 

leva ett bra liv" är de mål där måluppfyllelsen, en-

ligt prognosen, kommer uppnås. 

Sammanfattande analys 

Begreppet "tillgänglighet" har breddats i sin bety-

delse och verksamheterna arbetar aktivt för att nå ut 

till de vi är till för. Det finns en ökad medvetenhet 

och en tydlig brukarorientering i planering av akti-

viteter och åtgärder med tydlig avsikt att det ska 

göra skillnad för eleven, brukaren, medborgaren. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

de prioriterade resultatmålen med en 

budget i balans 

För att nå de mål som enligt prognos endast delvis 

kommer att uppnås behöver verksamheterna: 

-I större utsträckning kunna möta elever i behov av 

särskilt stöd 

- Följa upp och tydliggöra den höga ambitionen om 

ett gott bemötande i alla processer; exempelvis vid 

möte med medborgaren, vid annonsering, rekryte-

ring och löneprocess för ett högre genomslag och 

högre måluppfyllelse. 

- Vara attraktiva arbetsgivare, rekrytera och behålla 

den kompetens som verksamheten kräver 

- Utveckla informationen till medborgare och bru-

kare samt samla in och omhänderta synpunkter 

med systematik. 

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verk-

samheterna. 

  

I syfte att närma sig en budget i balans har vissa 

åtgärder redan vidtagits inom förvaltningen. En stor 

del av underskottet består av externa placeringar, 

vilket kortsiktigt kan vara svåra att påverka. 
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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.  

 
EKONOMISK PROGNOS – KONCERNEN 

Koncernens resultatprognos visar ett positivt resul-

tat på 11,9 mkr.  Koncernens resultat för helår 2014 

var 17,4 mkr.  

Tranemobostäders resultat förväntas uppgå till -0,2 

mkr för helår 2015, vilket är en resultatförsämring 

jämfört med 2014 på 0,9 mkr. 

Tranemo Utvecklings AB prognostiserar ett positivt 

resultat för 2015 på 0,3 mkr, vilket är 0,2 mkr sämre 

än 2014 års resultat. 

EKONOMISK PROGNOS - KOMMUNEN 

I årets ekonomiska prognos för kommunen per 

2015-04-30, prognostiseras ett resultat för helår 2015 

på 10,0 mkr.  Kommunens resultat för helår 2014 

var 14,5 mkr. 

Det prognostiserade resultatet för 2015 är 1,6 mkr 

bättre än budget för 2015.  

Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga 

budget med 3,7 mkr. Prognosen för pensionskost-

nader är 3,1 mkr lägre än budget. De finansiella 

kostnaderna s prognos är 1,3 mkr lägre än budget.  

Verksamheternas nettokostnader förväntas översti-

ga budget med 6,5 mkr. 

 
Prognostiserade större budgetavvikelser, mkr 

 
Prognos 

Verksamhet avvikelse 

Vård i familjehem -2,7 

Institutionsvård -1,6 

Hemtjänst -1,5 
Bemannings- och tolkkostnader, myndig-
hetsfunktion -0,7 

Särskilda boenden -0,6 

Gemensam IT-enhet med U-hamn -0,6 

Hemsjukvård -0,5 

Lokalförsörjning -0,5 

Försörjningsstöd 1,0 

Interkommunal ersättning, gymnasiet 1,0 

Övriga verksamheter 0,2 

Summa -6,5 
 
 
 

 
 

 

 
Resultatutveckling 2011-2015 
koncernen, exklusive jämförelsestö-
rande poster 
 

 

 

  

  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 

mkr , 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 mkr och bedömningen är att nämnden 

kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Den 

budgetavvikelse på -0,6 mkr som Tranemo har med 

i sin prognos beror på ändrad kostnadsfördelning 

mellan kommunerna. 

Personalnämnden har en årsbudget på 2,9 mkr och 

prognosen är ett budgetöverskott på 0,1 mkr. Detta 

överskott finns med i Tranemo kommuns prognos. 

Den gemensamma arbetsmarknadsnämnden med 

Svenljunga startade 2015-05-01 och har en budget  
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för 2015 på 7,2 mkr. Det är för tidigt att göra pro-

gnos.  

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 mkr. 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 3,9 mkr. Tranemo kommun har 

hittills uppnått balanskravet varje år sedan införan-

det år 2000. 

Balanskravsavstämning 

Årets resultat enligt resultatprognos           10,0 

Avsteg från blandmodellen                         -  6,1 

Avstämning balanskravet                               3,9 

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 0,5 pro-

centenheter jämfört med 2014 års nivå. I prognosen 

för 2015 beräknas soliditeten 2015-12-31 att uppgå 

till 17,7 % jämfört med 17,2 % 2014-12-31.  

 
Soliditetsutveckling 2011-2015, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden 

 
 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 

106,9  mkr (total investeringsbudget 2015 inklusive 

”ombudgetering” av ej förbrukade anslag 2014: 

123,1 mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 

(109,1 mkr) av investeringsbudgeten för 2015. 

Investeringsutfallet t o m 2015-04-30 uppgår till 27,6 

mkr (utfall jan-april 2014: 14,3 mkr). 

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 43 

procent. 

 

 

Nettoinvesteringar 2011-2015 

 

Avskrivningar 2011-2015 

 

Självfinansieringsgrad 2011-2015 
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Förbättrad tillväxt i världsekonomin och 
gradvis återhämtning i svensk ekonomi 

Enligt regeringens bedömning i april 2015 förväntas 

tillväxten att förbättras i världsekonomin. Den ame-

rikanska ekonomin ser ut att växa i god takt. En viss 

förbättring kan även skönjas i den europeiska kon-

junkturen, delvis som en följd av mer expansiv 

penningpolitik och det låga oljepriset. I Kina pågår 

en omställning från en investeringsdriven till mer 

konsumtionsdriven tillväxt, vilket antagligen leder 

till en måttligare BNP-ökning än tidigare. Situatio-

nen i Ryssland och mellanöstern utgör orostecken 

för ekonomin. 

Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en 

återhämtningsfas. Det är framförallt investeringar 

och hushållens konsumtion som hittills bidragit till 

återhämtningen. Nu bedöms den internationella 

tillväxten i många av Sveriges viktiga handelsländer 

att förbättras, vilket gör att den svenska exporten 

ska kunna sätta fart.  

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 6,4 %. 

Inflationstakten förväntas öka långsamt under 2015 

och 2016. På sikt förväntas dock inflationen att stiga. 

2016 förväntas en inflation på 0,9 % och 2017 spås 

inflationen vara uppe i 1,7 %. 

 

Tranemo kommuns resultat 2015 enligt prognosen 

når inte kommunens resultatmål 

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 mkr. Resultatet enligt prognosen är 

på 10,0 mkr. 

 I prognosen för 2015 förväntas endast ett av de tre 

ekonomiska målen att uppnås. Soliditetsmålet som 

är satt till 17,0 % förväntas bli 17,7%.  

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 62 % och 

under den senaste tioårsperioden 66 %. 

 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 mkr i kombination med rimliga 

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 ökade räntekost-

nader, vilket långsiktigt gör att de ekonomiska 

förutsättningarna för verksamheterna blir sämre. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 

I sin senaste prognos har Sveriges Kommuner och 

Landsting högre nivåer än tidigare gällande skatte-

underlagets tillväxttakt för perioden 2015–2018.   

För 2015 beräknas skatteunderlaget att öka med 

5,0% och 5,4% för 2016.   

Under 2015 och 2016 beräknas Tranemo kommun 

att ligga på högre investeringsnivåer än de ca 50 

mkr som vi kan finansiera med egna medel. Ränte-

nivåerna är i nuläget på en mycket låg nivå, men på 

sikt kommer räntenivåerna återigen 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 första kvartalet 2015 har invånarantalet 

minskat med 66 personer. Prognosmässigt innebär 

varje ökning eller minskning av en invånare ett 

tillskott eller minskning i kommunens intäkter med 

c a 50 tkr per invånare. 

Prognosen innebär ett budgetunderskott för verk-

samheternas nettokostnader med 6,5 mkr.   

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. Det är av yttersta 

vikt att åtgärder vidtas ute i verksamheterna så att 

budgetbalans för 2015 uppnås. 

 

Lars-Gunnar Karlsson 

Ekonomichef 
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201404 201504 2015 2015   

            

Servicesektionen           

Servicesektionen -12,5 -12,6 -43,4 -43,7 -0,3 

Summa -12,5 -12,6 -43,4 -43,7 -0,3 

            

Tekniska sektionen           

Gemensam verksamhet tekniska -2,4 -2,1 -7,7 -7,8 -0,1 

Lokalförsörjning -10,4 -10,8 -32,0 -32,5 -0,5 

Kost -5,9 -6,2 -20,1 -20,1 0,0 

Infrastruktur -3,1 -2,9 -14,6 -14,7 -0,1 

VA/renhållning -1,8 1,1 -0,4 -0,4 0,0 

Summa -23,7 -20,9 -74,7 -75,5 -0,7 

            

Lärandesektionen           

Gemensam verksamh lärandesektionen -8,3 -11,4 -32,0 -32,3 -0,3 

Grundskola, förskola o grundsärskola -47,6 -48,1 -149,3 -149,8 -0,5 

Gymnasium -16,9 -18,6 -56,1 -55,2 0,9 

Kultur och fritid -6,1 -6,1 -15,5 -15,4 0,1 

Summa -78,9 -84,2 -252,9 -252,7 0,2 

            

Omsorgssektionen           

Gemensam verksamh omsorgssektionen -4,9 -3,3 -11,3 -11,3 0,0 

Vård och omsorg -35,8 -38,7 -122,2 -124,5 -2,3 

Funktionsnedsättning o socialt stöd -16,0 -16,9 -58,7 -58,4 0,3 

Myndighetsfunktion -14,1 -13,9 -32,9 -36,9 -4,0 

Summa -70,8 -72,8 -225,1 -231,1 -6,0 

            

Näringsliv- och strategisektionen         

Näringsliv- och strategisektionen -4,7 -4,9 -18,7 -18,3 0,4 

Summa -4,7 -4,9 -18,7 -18,3 0,4 

            

            

Delsumma -190,6 -195,4 -614,8 -621,3 -6,5 

            

            

Finansförvaltningen           

Finansförvaltningen 196,0 209,0 623,2 631,3 8,1 

Summa  196,0 209,0 623,2 631,3 8,1 

            

            

SUMMA  5,4 13,6 8,4 10,0 1,6 
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INVESTERINGAR 

Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsut-

rymme för 2015 inklusive ombudgeteringar uppgår till 123,1 mkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 150430 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 26,8 109,1 97,9 11,2 
     
Servicesektionen 0,1 5,0 0,1 4,9 
     
Lärandesektionen 0,4 6,2 6,2 0 
     
Omsorgssektionen 0,3 2,7 2,7 0 
     
Strategisektionen 0,0  0,1 0,0 0,1 
     
TOTALT 27,6 123,1 106,9 16,2 
     

 
 

KOMMENTARER

Investeringsbudgeten 2015 omfattar totalt 123,1 

mkr. Resultatet förväntas bli ett överskott på 16,2 

mkr. Under det första tertialet har 27,6 mkr (22,4%) 

av investeringsbudgeten förbrukats (motsvarande 

siffra första tertialet 2014; 15%). 

En stor del av investeringsbudgeten är fördelad på 

ett mindre antal projekt.  

Tekniska sektionen 

Av budgeterade medel 109,1 mkr beräknas 97,9 mkr 

förbrukas under året.  

Ombyggnaden av Dalstorps skola fortsätter under 

året. 

 Etapp II av ombyggnaden av Gudarpsgården på-

går, beräknat färdigställande under våren 2016. 

Trafikverket ska med hjälp av medfinansiering från 

Tranemo kommun bygga gc-vägar i Tranemo, 

Limmared och Grimsås. Totalt kostnadsberäknas 

projekten till 9,5 mkr varav kommunens del är 4,75 

mkr. Byggnationen sker under 2015. 

Servicesektionen 

I prognosen för servicesektionen beräknas ingen del 

av det återstående anslaget för taxe- respektive 

skattefinansierad budget användas då det ännu inte 

finns något sådant beslutat av kommunstyrelsen. 

 

 

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Gudarpsgården etapp 2 19,6 17,0 2,6 

Ombyggn Dalstorps skola 21,2 21,2 0 

Röda huset Tranäng 5,8 5,8 0 

Byggprogrammet 7,8 7,8 0 

Medfinansiering GC-vägar 3,1 3,1 0 

Förnyelse Va-ledningsnät 3,3 3,3 0 

Överföringsledningar VA 6,8 6,8 0 

Summa 67,6 65,0 2,6 
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PERSONALREDOVISNING 

Antal anställda och omräknade  
heltider 

Antalet anställda(tillsvidare- och visstidsanställda) 

uppgår till 1 075 personer den sista mars 2015. Detta 

är en ökning med 3 anställda från samma tidpunkt 

föregående år. 

 15-03-31 14-03-31 

Antal anställda  1075 1 072 

Omräknade heltider 960 957 

Könsfördelning 

Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen är 

alltjämt mycket hög. Sedan förra året vid samma 

tidpunkt har det skett en ytterst marginell ökning 

av andelen män.  

 15-03-31 14-03-31 13-03-31 

Kvinnor 84,37 84,70 83,51 

Män 15,63 15,30 16,49 

Andelen kvinnor och män i procent av det totala 

antalet anställda. 

Sysselsättningsgrad 

Medelsysselsättningen är i stora drag oförändrad 

gentemot förra årets mätning. Den ytterst marginel-

la ökningen beror på att männen ökat sin sysselsätt-

ning med 0,76 procentenheter. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

 15-03-31  14-03-31 

Kvinnor  88,97%    89,08% 

Män  90,89%   90,13% 

Medel  89,27%   89,24% 

      

Heltid och deltid 

Andelen heltidsanställda har minskat marginellt 

från mätning vid samma tidpunkt förgående år. 

 15-03-31 14-03-31 13-03-31 

Heltid 61,32% 61,52% 60,08% 

Deltid 38,68% 38,48% 39,92% 

 

Anställningsform 

Andelen tillsvidareanställda har ökat marginellt 

jämfört med föregående år. Mellanskillnaden av 

tillsvidare och visstid utgörs av kategorin ”övrigt” 

 15-03-31 14-03-31 13-03-31 

Tillsvidare 88,6 88,3 88,0 

Visstid 10,6 11,1 11,9 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat med 1,41 % till 6,85 %.  An-

delen långtidssjukskrivna av dessa har ökat speciellt 

för män (+ 12,97 %). Totalt ser vi en kontinuerlig 

ökning på långtidsfrånvaron både vad gäller kvartal 

mot kvartal och kvartal mot helår. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön 

 2015 
jan- mars 

2014 
jan- mars 

2014 
jan- dec 

  

Män 4,44 3,81 3,66   

Kvinnor 7,33 5,78 5,63   

Summa 6,85 5,44 5,29   

 

Andel i procent av den sjukskrivna tiden 
som är långtidssjukskrivning  

(60 dagar och mer) 

 2015 
jan- mars 

2014 
jan- mars 

2014 
jan- dec 

Män 44,32 31,35 34,58 

Kvinnor 39,83 34,56 37,84 

Summa 40,32 34,17 37,46 

Personalkostnader 

Kostnaden för fyllnad och övertid har ökat med 

180 000 kr sedan samma mätperiod förra året. Kost-

nader för utbetalning av sjuklön har även denna 

ökat, dock beaktas här inte kostnader för vikariean-

skaffning och liknande som ofta blir en följd av 

sjukfrånvaro. Antal utbetalade timmar har minskat 

sedan senaste mätningen. 

Antal utbetalade timmar (jan - mars) 

Mätperiod Antal timmar Motsvarar heltider 

2014 1 188 133 95,02 

2014 41 080 82,99 

2015 36 839                       74,42 
 

Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan - mars) 

2014 2 2 300 000 kr  

2014 430 000 kr  

2015 610 000 kr  
 

Sjuklönekostnader (jan – mars) 

2014 3 6,6 mkr  

2014 1,5 mkr  

2015 1,8 mkr  

                                                   
1 helår 
2 helår 
3 helår 
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Kommentar kring antal utbetalade tim-
mar. 
 

Den minskning som vi just nu ser beror troligen 

främst på att samtidigt som korttidssjukfrånvaro 

ökar med ca 1,4 procentenheter så har andelen av 

dessa som övergått till långtidssjukskrivning ökat i 

högre grad. Detta gör att man ute i verksamheterna 

anställer på månadslön istället för på timlön.  

En annan påverkansfaktor kan vara att fyllnadsti-

den har ökat. Ordinarie personal går i högre ut-

sträckning in och täcker upp vakanser vid frånvaro 

än vad man gjort tidigare år. 

En tredje, och mer spekulativ orsak till minskningen 

av antal utbetalda timmar kan vara att verksamhe-

terna av olika skäl ”nollvickar” i högre utsträckning 

än tidigare. 

Not: heltidsmåttet bygger i dessa analyser på 40-

timmarsvecka. 1980 timmar om året för en heltids-

anställd årsarbetare. Det kan ju vara lite olika hel-

tidsmått i ”verkligheten” eftersom en del hel-

tidsmått bygger på 38,15/vecka om man t.ex. jobbar 

helg o.s.v. Timantalet stämmer oavsett det ovan 

beskrivna.  
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SERVICESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-

ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -43,4 -43,7 -0,3 

Summa investeringar -0,1 -0,1 0 

Servicesektionen prognostiserar ett underskott på 

0,3 mkr. Underskottet beror främst på ett nytt avtal 

med Ulricehamn om IT-tjänster. Ekonomi- och 

personalfunktionerna visar båda på överskott bero-

ende 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 kostnadsför-

delningen där Tranemo ska stå för 36% av IT-

enhetens totala kostnader och Ulricehamn för 64%. I 

budgeten för 2015 avsattes 0,8 mkr extra för att 

täcka in ökade kostnader i samband med ny fördel-

ningsnyckel. I den här prognosen är bedömningen 

att 0,6 mnkr ytterligare behöver avsättas. 

Personalfunktionen har under början på året haft 

vakanser som nu är tillsatta men i april har en löne-

handläggare sagt upp sig och en sjukskrivning har 

tillkommit. Ekonomiskt bedöms funktionen få ett 

ekonomiskt överskott på 0,1 mkr för helåret 2015 

beroende på vakanser i början av året. 

Ekonomifunktionen har haft vakans på en ekonom 

under början av året, men denna är nu tillsatt. Va-

kansen ger en prognos på ett budgetöverskott på 0,1 

mkr. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Försäkrade byggnaders 

värde, mkr 
1 760 1 760 1 749 

Rekrytering, st 180 187 154 

 

Uppföljning av 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 

Funktionen arbetar för en ökad tillgänglighet och 

transparens kring kommunens verksamhet och 

bjuder in medborgare till dialog och insyn exempel-

vis genom att ta emot studiebesök, organisera "all-

mänhetens frågestund" vid kommunfullmäktige. 

Funktionen arbetar också medvetet med att till-

gängliggöra information kring funktionens an-

svarsområden på hemsidan. 

Invånaren 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 att uppnås 

Kommentar 

Funktionen Medborgarservice och processtöd arbe-

tar intensivt med att skapa rutiner för ärendehanter-

ing i kommunens alla verksamheter samt med att 

utbilda personal och implementera ärendehanter-

ingsbokens väsentligaste processer i verksamheter-

na i syfte att ge medborgarna tillgång till bra service 

samt snabb och korrekt handläggning då exempel-

vis allmänna handlingar, politiska beslut etc efter-

frågas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet fortsätter enligt planering 

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 att uppnås 

Kommentar 

Arbetet fortskrider som planerat 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Funktionen Medborgarservice och processtöd arbe-

tar med åtgärder för att tillgängliggöra politiska 

processer för medborgarna för större möjligheter till 

att kunna påverka, känna delaktighet och känna att 

hon/han blir lyssnad på. Exempelvis arbetar funk-

tionen med att skapa en löpande sammanställning 

av inkomna motioner och medborgarförslag, syn-

liggöra beslut och beslutsprocesser kopplade till 

dessa samt att uppdrag, motioner och medborgar-

förslag ska vara lätta att ta del av och följa via 

kommunens hemsida. 
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Funktionen arbetar också med att omhänderta syn-

punkter från medborgarna på bästa sätt och har 

skapat interna rutiner för synpunktshantering som 

ska säkerställa att synpunkter når den verksamhet 

som den avser och att de besvaras och följs upp av 

verksamheten. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionens bedömning är att de prioriterade målen 

kommer att nås samt att det beräknade ekonomiska 

budgetunderskottet på 0,3 mkr ska kunna hämtas in 

under resterande del av året. 

Sammanfattande analys 

Sektionens målarbete mot kommunens medborgare 

genomförs i funktionen för medborgarservice och 

processtöd. Samtliga tre prioriterade resultatmål 

som sektionen omfattas av beräknas att uppnås. 

Funktionen för medborgarservice och processtöd 

har under det senaste året fått en mycket god moti-

vation och effektivitet i personalens sätt att arbeta, 

dels genom framgångsrika nyrekryteringar men 

också genom att aktivt ha arbetat med att omfördela 

arbetsuppgifter inom funktionen så att varje med-

arbetare känner motivation och arbetsglädje. Detta 

har varit en förutsättning för den goda måluppfyl-

lelse som förväntas under 2015. 

Det pågående arbetet med synpunktshanteringen 

och ärendehanteringsboken är nycklar för att mål-

uppfyllelse ska nås under 2015. Likaså att syn-

liggöra motioner, medborgarförslag 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: 

Förbättringar i synpunktshanteringen genom att 

synpunkter från allmänheten kommuniceras till 

berörda verksamheter och besvaras på ett bra sätt. 

Arbete med ärendehanteringsboken i syfte att ären-

den ska hanteras på ett korrekt sätt ute i verksamhe-

terna. 

Genom överskådlig sammanställning kommunicera 

motioner, medborgarförslag, beslut och förvalt-

ningens genomförande av beslut. 

Genom dessa åtgärder förväntas sektionens samtli-

ga tre prioriterade resultatmål att uppnås och ge-

nom ekonomisk återhållsamhet resten av året be-

räknas en ekonomisk balans att uppnås. 

NÄRINGSLIV- OCH STRATEGI-

SEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -18,7 -18,3 0,4 

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

Sektionens verksamhet kommer att bedrivas inom 

den anvisade ramen. Ett överskott prognostiseras 

som främst avser del av tjänst som funktionschef för 

arbetsmarknad som från och med maj kommer 

anställas i integrationsprojekt som finansieras av 

länsstyrelsen. Ett överskott prognostiseras även på 

tjänsten planarkitekt på grund av föräldraledighet 

och lägre tjänstgöringsgrad för ersättare. Detta 

tillsammans med mindre avvikelser i övrigt inom 

sektionen innebär ett bedömt positivt resultat på 

400 tkr. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Webbesök turism 35 000 29 136 29 100 

Offentligt skyddat 

arbete, st 
8 8 8 

Nystartsjobb, st 6 26 16 

Anställda lönebidrag, 

st 
8 9 11 

Diarieförda bygglov, 

st 
115 84 102 

Webbesök turism: Gemensam portal med Svenljunga kommun från 2015-

06-01. Prognos 2015 innefattar därför gemensamma besök från denna 

datum. 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppnås. 

Kommentar 

Tranemo kommun har genomfört E-blomlådan som 

är ett verktyg för självvärdering av service och 

verksamhetsutveckling med stöd av IT och som kan 

användas av landets kommuner. 

En ny Facebooksida har skapats: Tranemo kommun 

som fått bra genomslag. Ett Instagramkonto har 

skapats där man kan få ta del av en medarbetares 

vardag för att visa vad kommunen arbetar med. 
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Arbetet med responsiv och tillgänglig hemsida 

förväntas uppnås under året. 

Aktiviteter för att marknadsföra att Tranemo kom-

mun är etappvärd för O-ringen har skett både utan-

för kommunen samt genom information till med-

borgarna om eventet för att öka delaktigheten. 

Föreläsningar på hälsofrämjande teman har genom-

förts under våren och fler är planerade under hös-

ten. Föräldrastödsutbildningar pågår och är även 

planerade till hösten. 

En förstudie är genomförd för att se hur vi kan nå 

de ungdomar som inte är i skolan eller i arbete. 

Tillsammans med Svenljunga kommun har en pro-

jektansökan skickats in. 

Antalet träffar och antal deltagare har ökat på 

"Träffpunkten" i Glasets Hus som syftar till att öka 

integrationen i samhället. Samarbete finns med 

arbetsförmedlingen för att personer ska få språk-

praktik och kontakt med näringslivet. 

 Aktiviteter/Åtgärder 

Arbetet med e-tjänster ligger hos Boråsregionens E-

ledningsgrupp, förhoppningen är att vi gemensamt 

med övriga kommuner i Boråsregionen kan skapa 

en gemensam plattform för e-tjänster. 

E-tjänster för Bygg- och Miljö testas nu i Ulricehamn 

och kommer också att kopplas upp mot hemsidan i 

Tranemo. 

Ge alla medborgare förutsättningar att 
leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppnås. 

Kommentar 

Under jan-april har sex personer gått till arbetslivet. 

Uppmärksamhetsvecka för hälsa, föräldrastödsut-

bildningar samt att bidra till drogfria aktiviteter för 

ungdomar. Föreläsningar inom hälsa och förebyg-

gande konsumentrådgivning har genomförts vid 

flera tillfällen under våren. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ytterligare föreläsningar inom hälsa planeras till 

hösten. 

Invånaren som kommer i kontakt med 
Näringsliv- och strategisektionen ska 
uppleva att han/hon får ett gott bemö-

tande, bra service, snabb och korrekt 
handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppfyllas. 

Kommentar 

Inom sektionen diskuteras service och bemötande-

frågor regelbundet. Alla sektionens medarbetare 

har en tydlig vilja och inställning i att de medborga-

re vi kommer i kontakt med ska känna sig väl be-

mötta och få svar på de frågor de har. Vi har fokus 

på att informera om förvaltningens arbete genom 

att använda facebook, Instagram, tryckt media och 

hemsida för att ge medborgaren insyn och delaktig-

het. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bemötandefrågorna kommer även fortsättningsvis 

att vara föremål för kontinuerlig diskussion inom 

sektionen. 

Tillgängligheten via e-post till handläg-
gare ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppfyllas. 

Kommentar 

Alla hänvisar sin e-post vid frånvaro under längre 

tid och om möjligt hänvisas till en kollega. Svårighe-

ten att vara tillgänglig är specialistuppdragen som 

var och en har i sin tjänst. 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse 

Hållbarhetsaspekter tas med tidigt i planprocessen. 

Kommentar 

Två antagna planer där hållbarhetsaspekter tagits i 

beaktan. Måttet saknar tydligt mätbara parametrar. 

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppfyllas. 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-04-30 
 Verksamhetsberättelser 
   

14 
 

Kommentar 

Inom ramen för det delregionala kollektivtrafikrå-

det arbetar vi med målbilder för kollektivtrafiken 

och förbättringsåtgärder. 

God ekologisk och kemisk status i kom-
munens mark, vattendrag och sjöar 
(Vatten) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Såsom målet är formulerat är det svårt att under 

överskådlig tid kunna nå det. 

Kommentar  

God kemisk och ekologisk status påverkas av för-

surning, 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 

mellan vattendragen. Halten kvicksilver är fortfa-

rande höga i samtliga vattenförekomster. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling   

Kommunen saknar möjlighet att påverka alla fakto-

rer som sammantaget gör att God status uppnås. 

Kommunen kan verka för att inrätta ett kalkåt-

gärdsområde för Marjebosjön-Musån som är de 

okalkade vattenförekomsterna samt en översyn 

över ev vandringshinder på kommunens egen 

mark. Målet bör formuleras om. 

Naturen i kommunen är en viktig och 
attraktiv tillgång (Natur) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppnås. 

Kommentar 

Flera projekt pågår avseende cykel och vandrings-

leder, t ex Vandra i Sjuhärad. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Gift-
fri miljö) 

 Ej påbörjad 

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, 

information samt öppna upp digitala forum som 

facebook skapar vi möjligheter för dialog och delak-

tighet. Detta avser både enskilda medborgare, före-

ningsliv och näringsliv. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Målen kommer att uppfyllas inom ramen för budge-

ten. 

Sammanfattande analys 

Under året har sektionen arbetat med organisations-

förändringen samt förändring av tjänster. Sektionen 

har genomgått en stor förändring genom nytt ledar-

skap och nya funktioner samt flertal föräldraledig-

heter och en tjänst som EU-samordnare som är 

vakant under 2015 i besparingssyfte. Detta har in-

neburit att sektionen har prioriterat projekt för för-

sta halvåret där O-ringen arrangemanget är det 

största då sektionen hanterar marknadsföring av 

kommunen, turism- och näringslivsfrågor. 

 

LÄRANDESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 252,0 251,8 0,2 

Gymnasium 56,1 55,2 0,9 

Förskola, grundskola. 

särskola 
148,4 148,9 -0,5 

Kultur och fritid 15,5 15,4 0,1 

Övergripande verksam-

heter 
32,0 32,3 -0,3 

Summa investeringar 6,2 6,2 0,0 

Lärandesektionen sammantaget redovisar ett pro-

gnostiserat överskott på 218 tkr. Lärandesektionens 

fyra budgetområden redovisar följande: 

1. Övergripande -286 tkr 

Större avvikelser är -400 tkr skolskjutsar, - 200 tkr 

kooperativen, 335 tkr interkommunal ersättning. 

2. Kultur och Fritid 80 tkr 

3. Gymnasiet 934 tkr 

Större avvikelser är 1100 tkr interkommunal ersätt-
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ning. 

4. Grundskola - 510 tkr 

Underliggande resultat är RO Dalstorp -347 tkr, RO 

Tranäng F-6 156 tkr, RO Tranäng 7-9 -187 tkr, RO 

Li-lä -85 tkr och Särskolan -47 tkr. 

Sammantaget får sägas att det är tidigt på året och 

utfallet för helåret är vanskligt att bedöma. Enskilda 

händelser på individnivå kan få stora genomslag 

och planeringen för läsåret 15/16 pågår därmed 

finna inte alla fakta på bordet i dagsläget. Slutligen 

är ändå helhetskänslan att Lärandesektionen har 

kontroll på ekonomin. 

Åtgärder 

I dagsläget räknar vi inte med att behöva ta till 

några åtgärder då vi redovisar ett prognostiserat 

resultat med en budget i balans. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Grundskolan    

Antal elever i grundskolan 1 314 1 321 1 314 

Total bruttokost-

nad/grundskoleelev (kr) 
99 880 95 943 94 200 

Gymnasieskolan    

Antal elever i gymnasieut-

bildning, ungdomsgymna-

siet 

508 488 480 

Antal elever i Tranemo 

gymnasieskola 
335 311 283 

Total kostnad per ung-
domselev i kr 

126 605 130 777 127 677 

Förskola, fritidshem, 

pedagogisk omsorg 
   

Antal inskrivna barn i 

förskolan, 15 okt 
507 473 448 

Bruttokostnad per barn i 

förskolan i kr 
96 606 103 632 103 621 

Antal inskrivna barn i 

fritidshem, 15 okt 
403 360 319 

Bruttokostnad per barn i 
fritidshem i kr 

32 216 39 160 41 198 

Antal barn i enskilda 

förskolor 
82 76 76 

Bidrag per barn till enskil-

da förskolor (kr) 
89 009 92 049 97 003 

Antal barn i enskild peda-

gogisk verksamhet (famil-

jedaghem) 

9 10 - 

Bruttokostnad per barn i 
enskild pedagogisk verk-

samhet (kr) 

60 941 63 278 - 

    

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

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvali-
tet och mångfald utifrån invånarnas be-

hov samt vara tillgänglig för alla kom-
muninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, 

utställningar, konserter, informationsmöten, öppet 

hus och Globalfestivalen. Tillsammans med biblio-

tekets alla aktiviteter och projekt med det gemen-

samma allmänkulturella uppdraget som båda verk-

samheterna arbetar med erbjuder de en fantastisk 

palett av bredd och mångfald. Tillsammans erbju-

der de aktiviteter för alla åldrar och målgrupper 

med genomgående hög kvalitet. 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Kunskapsresultaten skiftar rejält. Speciellt goda 

resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 

är resultatet bra i svenska, men i matematik betyd-

ligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten 

överlag sämre än föregående läsår 

Sammanfattande analys  

Det låga resultatet i matematik för åk 3 beror till 

stora delar på att delprovet om mätande misslycka-

des för många elever, vilket påverkade det totala 

resultatet i stor utsträckning. ( på delprovet mätning 

var det endast 53,8 % av eleverna som nådde krav-

nivån). Det delprov i matematik som flest elever 

nådde kravnivån på var "Mönster i talföljder, geo-

metriska mönster". Här var det 95,8 % av eleverna 

som nådde kravnivån. Resultat i svenska för åk 3 är 

mycket bra, där nästan samtliga elever (nådde 

kravnivån på flera av delproven) I samtliga delprov 

ligger våra resultat över snittet 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 samtliga årskurser med natio-

nella prov är att i svenska är det "att skriva berättel-

ser och faktatexter" som är svårast för eleverna. 

Orsakerna till de sämre resultaten i åk 9 är svårare 

att se, men en av orsakerna är svårigheten att nå de 

elever med störst behov av särskilda åtgärder. 

I årskurs 3 är könskillnaderna i resultaten små, här 

ser vi inget samband mellan resultat och kön. 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än poj-
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karnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 

är skillnaden mellan resultaten flickor/pojkar (40 p, 

212 /172).I åk 6 är skillnaden 20p (221/201). 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver utveckla elevernas skrivande, både när 

det gäller faktatexter och berättande texter, men 

också när det gäller stavning och interpunktion. 

De utvecklingsområden som initierats "Matematik-

lyftet", språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 

elevhälsa och IKT kommer att stödja utvecklingen 

mot bättre resultat. 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan 

flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in 

åtgärder därefter. 

Verksamheten ska stimulera och bidra 
till barns utveckling och lärande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar  

Måluppfyllelsen är hög, speciellt inom förskolan 

där 91 % av föräldrarna uppger att personalen tror 

på barnens förmåga. 

Förskolan jobbar främst med utveckling av förmå-

gor i matematik och språkutveckling men även med 

NO och teknik. 

Informations- och kommunikationstek-
nik (IKT) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt plan. Under läsåret har peda-

gogerna försetts med enheter och lärplattformar och 

verktyg har köpts in. Parallellt med detta har även 

ett specialpedagogiskt skoldatatek byggts upp med 

stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). Till hösten kommer vi att börja rulla ut 

enheter till eleverna enligt plan. Under året har även 

en IKT-samordnare rekryterats och totalt har vi 3 

personer som jobbar med IKT samordning. En på 

heltid och två på deltid. 

Utvecklad elevhälsa                                          
Alla barn/elever ska få det stöd de be-

höver för att nå målen i läroplanen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Den nya Elevhälsoplanen fastslogs under hösten 

2014 och implementeringsarbetet löper på enligt 

plan. Implementeringsåtgärder för hela läsåret 

genomförs och aktiviteter för nästa läsår ska göras 

efter en utvärdering. 

Matematiklyftet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar 

Matematiklyftet har pågått under läsåret 14/15 och 

har letts och delfinansierats av Skolverket. I Trane-

mo har vi gjort en större satsning då vi redan under 

vt 14 lät 5 stycken förstelärare påbörja förberedel-

serna inför matematiklyftet vilka sedan också blev 

matematikhandledare. Satsningen har utvärderats 

och upplevts som lyckad därav kommer vi att fort-

sätta matematiklyftet men med minskad fart. Ma-

tematikhandledarna kommer nu att jobba med en 

"modul" per enhet istället för två som ingick i Skol-

verkssatsningen. De flesta enheter verkar i dagslä-

get vilja gå vidare med en IKT modul inför läsåret 

15/16. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbets-
sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Efter den gemensamma uppstarten av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt vid läsårsstarten i 

augusti 2013 med Anniqa Sandell Ring som inspira-

tör har enheterna kommit olika långt med imple-

menteringen. Lärandesektionen kommer därav att 

göra ett omtag under året för att lansera en revide-

rad upplaga av vår Språkpolicy och även komplet-

tera denna med en handlingsplan för nyanlända. 

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 kom-

pensoriska uppdrag är ett av våra viktigaste upp-

drag. Verksamheten ska ge alla elever förutsätt-

ningar 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 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-04-30 
 Verksamhetsberättelser 
   

17 
 

skapa en skola i nationell toppklass med stöd av ett 

rikt kultur och föreningsliv kommer det finnas goda 

förutsättningar att nå målet. 

Invånaren 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  

Inom verksamheten finns handläggningsärenden 

inom förskolan, kulturskolan, föreningsbidrag, 

bibliotek etc. Denna hantering flyter på bra. Enkäter 

och dialog visar också att nöjdheten är hög. 

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 % 

Öka tillgängligheten till handläggare per 

telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Detta avser tillgängligheten via telefon. Resultatet 

kommer från en KKIK mätning. Resultatet varierar 

inom lärandesektionen, där grundskolan har högst 

resultat med 50% medan förskolan endast har 33% 

Sammanfattande analys 

Liten organisation där många är ensamma i sin roll. 

Ett systemtänk krävs för att öka tillgängligheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med 

övriga verksamheter i kommunen. En åtgärd kan 

vara att lägga ut de vanligaste förekommande frå-

gorna på hemsidan(FAQ) 

Tillgängligheten via e-post till handläg-
gare ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Mycket hög måluppfyllelse (100%) 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

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 myndighetsutövare ger likaså återkoppling om 

en upplevelse av gott bemötande i Tranemo. 

Kultur och fritid 

I tidigare mätningar som biblioteket genomfört med 

besökare upplever 98% ha blivits väl bemötta. Vad 

det gäller Kulturskolans enkäter som rör trivsel, 

trygghet och bemötande har 100% svarat positivt på 

dessa frågor. 

Kommentar 

På frågan - "Jag blir bemött på ett positivt och pro-

fessionellt sätt" som ställs till föräldrar med barn i 

förskolan svarar 94% att de upplever detta. 

På frågan - "Om man känner förtroende för perso-

nalen" så är andelen positiva svar 95 % till föräldrar 

med barn i förskolan och 90 % till föräldrar med 

barn i skolan. 

På frågan - "Lärarna i min skola hjälper mig i skol-

arbetet om jag behöver det" ger 94 % av eleverna ett 

positivt svar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bemötandet är en prioriterad fråga som hela Tra-

nemo kommun arbetar med och är en viktig del i 

Lärandesektionens alla verksamheter. I verksam-

hetsplanen för 2014-2018 finns bemötandet med 

som ett viktigt strategiskt område. Elevhälsoplanen 

2014-2018 är också ett värdegrundsdokument som 

sätter fokus på bemötandet som en viktig nyckel i 

att lyckas nå en verksamhet i nationell toppklass. 

Medborgares 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  

Med de enkäter, brukarråd, elevråd, trivselmät-

ningar etc. som görs är Lärandesektionens helhets-

bedömning att denna möjligheten finns och tas till 

var på. 
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Kommentar 

I den föräldraenkät som ställs till föräldrar med 

barn i förskolan ställs en fråga om  - "Dialog mellan 

förälder och förskola är bra". På denna fråga ställer 

sig 95 % positiva till påståendet. 

Till eleverna ställs följande fråga - "Lärarna i min 

skola tar hänsyn till elevernas åsikter". På denna 

fråga ger 84 % av eleverna ett positivt svar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Med den digitaliseringsprocess som verksamheter-

na går igenom tack vare IKT satsningen kommer 

det att finnas fler möjlighet till kommunikation. All 

verksamhet från förskolan upp till gymnasiet kom-

mer erbjuda kommunikationslösningar via platt-

formar där man som vårdnadshavare får tillgång till 

pedagogisk dokumentation, schema, meddelande-

funktioner, övrig information mm. Fritidsgårdarna 

jobbar enligt en modell för att öka delaktigheten för 

de ungdomar som finns i verksamheten. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Bedömningen är att Lärandesektionen kommer att 

få ett sammantaget bättre resultat 2015 än föregåen-

de år. 

Sammanfattande analys 

Framförallt räknar vi med en resultatförbättring i 

utgångsvärdet från grundskolan. Förra året var det 

många elever med behov av särskilt stöd som vi 

hade svårt att möta fullt ut. Under läsåret har elev-

hälsoarbetet och det specialpoedagogiska arbetet 

utvecklats. 

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

Lärandesektionen jobbar vidare enligt plan med 

mål om att 2018 ha en verksamhet i nationell topp-

klass. 

OMSORGSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-

ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 225,1 231,1 -6,0 

Gemensam verksamhet 

omsorg 
11,3 11,3 0 

Vård- och omsorg 122,2 124,5 -2,3 

Funktionsnedsättning 

och socialt stöd 
58,7 58,4 0,3 

Myndighetsfunktion 32,9 36,9 -4,0 

Summa investeringar 2,7 2,7 0 

För omsorgssektionen prognostiseras en negativ 

budgetavvikelse med -6,0 mkr. Främst härrör un-

derskottet från högre kostnader än budgeterat för 

institutionsvård samt familjehemsplaceringar. 

För gemensam verksamhet prognostiseras en bud-

get i balans. Ökade IT-kostnader möts upp av en 

besparing avseende vakant sektionschef under årets 

första tertial. 

För vård och omsorg är prognosen ett underskott 

jämfört med budget med -2,3 mkr. Främst är det 

kostnaderna för hemtjänstpersonal som är högre än 

budgeterat, vilket till viss del kan förklaras med att 

beställd tid har ökat. Utifrån nuvarande beställning 

är årsprognosen cirka 61 700 timmar, medan avsatt 

budget endast uppgår till 61 000 timmar. Ökningen 

motsvarar drygt 0,5 årsarbetare. I nuläget kan sek-

tionen inte säkerställa vad den resterande delen av 

avvikelsen beror på. I maj införs dock TES, ett pla-

neringsverktyg inom hemtjänst som ska bidra till en 

god planering och ett effektivare resursanvändande. 

Genom TES kommer sektionen att kunna mäta 

utförd tid, vilket ger en bild av hur väl utförd tid 

överensstämmer med beställd tid och därmed av-

satt budget. Ett underskott prognostiseras även för 

ett av kommunens demensboenden, som till och 

med september bemannats upp med nattpersonal 

på grund av ett ökat vårdbehov. En ökad vårdtyngd 

finns även på rehab- och korttidsenheten, där extra 

bemanning krävs dygnet runt under cirka en må-

nads tid. Även hemsjukvården prognostiseras gå 

med ett underskott, detta i takt med att antalet in-

skrivna stadigt ökar vilket kräver en utökning av 

antalet sjuksköterskor. En viss bemanningsproble-

matik inom hemsjukvården bidrar även till höga 

kostnader för såväl övertid som inhyrd personal. 

För kommunens vård- och omsorgsboenden förvän-

tas istället en positiv budgetavvikelse, trots ökade 

kostnader till följd av ett inbrott på Gudarpsgården 

som skedde under våren. Två av kommunens vård- 

och omsorgsboenden använder tillfälligt en något 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-04-30 
 Verksamhetsberättelser 
   

19 
 

lägre bemanning än de budgeterade 0,6 årsarbetare 

per plats, vilket förväntas ge en viss besparing un-

der året. 

För funktionsnedsättning och socialt stöd progno-

stiseras ett överskott med 0,3 mkr. Sektionen för-

väntas få högre interna intäkter för fritidstillsyn på 

kommunens korttidsboende, eftersom fritidstillsy-

nen fortlöper under en längre period än beräknat. 

En delvis vakant fältassistent inom socialt stödteam 

bidrar också till ett visst överskott. I april öppnades 

en ny servicebostad, Solsidan, som också prognosti-

seras ge en positiv avvikelse. Budgeten är fördelad 

på årsbasis medan verksamheten bara är igång del 

av året. Servicebostaden kräver emellertid högre 

personalresurser än budgeterat, men detta möts 

upp av en besparing på ett av kommunens grupp-

boenden (LSS) då två brukar från boendet flyttar till 

den nya servicebostaden. 

Myndighetsfunktionen bedöms, utifrån första tertia-

let, redovisa ett underskott med -4,0 mkr.  Kostna-

derna för placeringar enligt SoL och LSS är betyd-

ligt högre än budgeterat. Antalet vårddygn för 

vuxna förväntas öka jämfört med 2014, medan den 

genomsnittliga dygnskostnaden beräknas sjunka. 

Antalet vårddygn för barn har istället minskat och 

likaså genomsnittlig dygnskostnad. Positivt är att 

det, utifrån en nulägesanalys, ser ut att bli lägre 

kostnader än föregående år för institutionsvård med 

närmare 1 mkr. Underskottet för institutionsvård 

täcks delvis upp av överskott för bidrag från migra-

tionsverket med 1,3 mkr. Ett underskott prognosti-

seras även för familjehemsvård, där kostnaderna 

istället prognostiseras öka jämfört med föregående 

år med närmare 0,4 mkr. En ökning syns såväl för 

antalet vårddygn som för genomsnittlig dygnskost-

nad. Totalt fyra barn har under året varit placerade i 

konsulentstödda hem, vilket resulterar i en betyd-

ligt högre dygnskostnad än för den familjehems-

vård som bedrivs i egen regi. Tre av placeringarna 

avslutades dock i februari. Myndighetsfunktionen 

brottas dessutom med en viss bemannningsproble-

matik och därmed vakanta tjänster, varpå konsulter 

har anlitats till en högre kostnad. Även tolkkostna-

derna är högre än budgeterat med anledning av ett 

nytt avtal. Positivt är att försörjningsstödet, efter 

årets första tertial, ser ut att bli lägre än såväl bud-

get som föregående års utfall. 

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 fort-

satt ökade kostnader för institutionsvård 

och familjehemsplaceringar skall alternati-

va lösningar ses över och beaktas tillsam-

mans med samverkande organisationer 

och myndigheter som skola samt hälso- 

och sjukvård. 

 Avseende underskottet för hemtjänsten 

genomförs en fortsatt analys av hemtjäns-

tens kostnader, där införande av plane-

ringssystem kommer att kunna underlätta 

planering och uppföljning. 

 Antal inskrivna i hemsjukvården ökar och 

kräver mer resurser. En översyn av upp-

drag och ansvar utifrån kommunens hälso- 

och sjukvårdsansvar kan leda till ett annat 

resultat alternativt en ökad förståelse för 

vad som behöver utföras. 

 Bemanningen vid två av kommunens 

vård- och omsorgsboenden har tillfälligt 

kunnat läggas något lägre än budgeterat, 

vilket ger en viss besparingseffekt. 

 Underskottet för nattpersonal på ett av 

kommunens demensboenden kan härledas 

till en lågt budgeterad grundbemanning. 

Eventuellt kommande föreskrift/lagförslag 

kan komma att påverka grundbemanning-

en även fortsättningsvis, för att säkerställa 

en trygg och individanpassad omsorg. 

 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Hemtjänst    

Antal beställda hem-

tjänsttimmar 
61 700 60 026 60 351 

Personlig assistans    

Antal ärenden, personlig 

assistans enl SFB 
14 14 13 

Antal ärenden, personlig 

assistans enl LSS 
7 6 7 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i ge-

nomsnitt/mån totalt 
693 414 802 393 857 088 

Antal hushåll i genom-

snitt/mån exkl flyktingar 
104 113 114 

Genomsnittlig månads-

kostnad per hushåll, 

exkl flyktingar 

6 655 7 080 7 358 

Antal hushåll i genom-

snitt/mån, flyktingar 
1 2 5 

Genomsnittlig månads-

kostnad per hushåll, 

flyktingar 

1 320 2 423 3 537 

Familjehemsvård    

Antal vårddagar, barn 5 027 3 917 3 562 
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Prognos 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Genomsnittlig dygns-

kostnad, barn 
753 735 447 

Antal vårddagar, vuxna 385 359 31 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, vuxna 

1 866 1 566 1 562 

Institutionsvård    

Antal vårddygn, barn 1 859 1 903 1 512 

Genomsnittlig dygns-

kostnad, barn 
5 362 5 683 4 629 

Antal vårddygn, vuxna 740 358 627 

Genomsnittlig dygns-

kostnad, vuxna 
2 177 3 238 2 434 

 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

Medborgaren på sikt klarar sig utan stöd 
från socialtjänsten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

 Kommentar 

Då arbetsmarknaden i nuläget ser någorlunda bra 

ut och arbete som föregående år gav goda resultat 

fortskrider bedömer vi att måluppfyllelsen även 

innevarande år kommer att bli hög 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Den kommungemensamma arbetsmarknadsenheten 

med Svenljunga kommun innebär nya möjligheter 

som kan bidra till måluppfyllelse. Då föregående 

års arbete gav goda resultat arbetar vi vidare med 

det arbetssättet. 

Minska andelen hushåll med långvarigt 
försörjningsstöd > 10 månader 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Då arbetsmarknaden i nuläget ser någorlunda bra 

ut och arbete som föregående år gav goda resultat 

fortskrider bedömer vi att måluppfyllelsen även 

innevarande år kommer att bli hög 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Den kommungemensamma arbetsmarknadsenheten 

med Svenljunga kommun innebär nya möjligheter 

som kan bidra till måluppfyllelse. Då föregående 

års arbete gav goda resultat arbetar vi vidare med 

det arbetssättet. 

Minska genomsnittlig utredningstid för 

barn och unga 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Beror i stor utsträckning på möjlighet att rekrytera 

och behålla personal. I nuläget är risken stor att vi 

inte når goda resultat 

Kommentar 

Samordnare har nyligen rekryterats men vakanser 

kvarstår 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rekryteringsarbetet fortgår. Med utgångspunkt i 

Sex Sigma projekt som tidigare drivits inom myn-

dighetsfunktionen kan det också bli aktuellt att 

förnya/se över rutiner och arbetssätt. 

Minska genomsnittlig utredningstid för 
vuxna 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Beror i stor utsträckning på möjlighet att rekrytera 

och behålla personal. I nuläget är risken stor att vi 

inte når goda resultat 

Kommentar 

Samordnare har nyligen rekryterats men vakanser 

kvarstår 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rekryteringsarbetet fortgår. Med utgångspunkt i 

Sex Sigma projekt som tidigare drivits inom myn-

dighetsfunktionen kan det också bli aktuellt att 

förnya/se över rutiner och arbetssätt. 

Öka andelen medborgare som upplever 

att de får ett gott bemötande, bra servi-
ce och snabb och korrekt handläggning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

I stor utsträckning beroende av möjlighet att rekry-

tera och behålla personal 

Kommentar 

Snabb och korrekt handläggning riskerar bli lidande 

på grund av rekryteringssvårigheter. 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-04-30 
 Verksamhetsberättelser 
   

21 
 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rekryteringsarbetet fortgår. Med utgångspunkt i 

Sex Sigma projekt som tidigare drivits inom myn-

dighetsfunktionen kan det också bli aktuellt att 

förnya/se över rutiner och arbetssätt. 

Öka tillgängligheten till handläggare per 
telefon. 

 Ej påbörjad 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Under våren har ett förbättringsteam arbetat med 

att identifiera problem samt åtgärder med syfte att 

förbättra tillgängligheten. 

Sammanfattande analys  

Handläggare upplever att de lägger mycket tid på 

att svara på enkla frågor, som skulle kunna tas om 

hand av växeltelefonist eller assistent. Om enkla 

frågor minskar så frigörs tid där handläggaren kan 

vara mer tillgänglig för de kontakter som kräver 

speciell kompetens. Arbetet med att kartlägga enkla 

frågor pågår, för publicering på hemsidan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samla vanligt förekommande frågor och publicera 

svar på hemsidan. Uppdatera informationen i TRIO 

så att den blir mer heltäckande. 

Tillgängligheten via e-post hos handläg-

gare ska vara på en hög nivå 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse  

Arbetet med att implementera e-tjänster förvalt-

ningsövergripande har påbörjats, men pga. perso-

nalomsättning inte omsatts i praktiken.  

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Hög måluppfyllelse 2014 visar på gott bemötande 

inom sektionen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Värdegrundsarbete och fokus på brukardelaktighet 

och inflytande kan ge ytterligare positiva effekter 

Medborgaren ska kunna få information 
när han/hon behöver det. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Äldreguiden som jämförelseverktyg finns nu på 

omsorgssektionens hemsida 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppdatera informationen på sektionens hemsida 

Andel personer som alltid eller ofta kan 
påverka när omsorg ska utföras ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Arbete med värdighetsgarantier och fokus på bru-

kardelaktighet och inflytande pågår 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förankra och implementera värdighetsgaranti som 

garanterar möjlighet att själv bestämma när man vill 

gå upp/gå och lägga sig 

Andel personer som har varit delaktiga 
vid upprättande av genomförandeplan 
ska öka 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Baseline för 2014 saknas men förbättringsarbete 

pågår. 

Kommentar 

Implementering av värdighetsgarantier och upp-

följning av dessa är pågående/planerat. Egen 

granskning av hemtjänst och granskning genom-

förd av IVO visar på brister. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbete med bättre rutiner för upprättande av ge-

nomförandeplaner behövs. Arbete med detta pågår 

Alla brukare får en kontaktperson inom 
3 veckor från verkställt beslut 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Värdighetsgaranti implementeras och följs upp 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ny rutin för kontaktmannaskap 

Brukares synpunkter och önskemål lig-
ger till grund för verksamhetsutveckling 
och leder till faktiska förändringar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Vi bedömer att vi kommer att nå uppsatta mål 

Kommentar 

Nytt arbetssätt för dokumentation och ökat fokus 

på brukardelaktighet och inflytande är pågående 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Analysera data och följa upp pågående arbete 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Avseende måluppfyllelse nås målen inom områ-

dena: 

- Medborgare på sikt klarar sig utan stöd ifrån soci-

altjänsten. 

- Minska andelen hushåll med långvarigt försörj-

ningsstöd > 10 månader 

- Bemötandet skall vara på en hög nivå 

- Alla brukare får en kontaktperson inom tre veckor 

från verkställt beslut 

- Brukares synpunkter och önskemål ligger till 

grund för verksamhetsutveckling och leder till 

faktiska förändringar. 

Delvis uppfyllda prioriterade resultat mål är: 

- Öka andelen medborgare som upplever att de får 

ett gott bemötande, bra service och korrekt hand-

läggning. 

- Medborgaren ska kunna få information när 

han/hon behöver det. 

- Andel personer som alltid eller ofta kan påverka 

när omsorg skall utföras ska öka. 

- Andel personer som har varit delaktiga vid upp-

rättande av genomförandeplan skall öka. 

Ej uppfyllda mål: 

- Minska genomsnittlig utredningstid för barn och 

unga 

- Minska genomsnittlig utredningstid för vuxna 

 

Ej påbörjade mål: 

- Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

- Tillgängligheten via e-post hos handläggare ska 

vara på en hög nivå. 

 Prognostiserat ekonomiskt resultat per första tertia-

len -7,3 miljoner. 

Sammanfattande analys 

Det bedöms ej att verksamheten kommer att kunna 

uppnå budget i balans samt fullt ut uppnå samtliga 

prioriterade resultatmål under innevarande budget-

år. Anledning är ökat antal ärenden samt ökande 

omfattning av biståndsinsatser. Därutöver tillkom-

mer svårigheter att rekrytera samt som en följd till 

detta en ökad arbetsbelastning. 

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

För att nå budget i balans 2015 krävs omfattande 

åtgärder i form av stora nedskärningar. Sektionen 

ser för närvarande inte att budget i balans kan upp-

nås men arbetet ska inriktas på att minska den ne-

gativa obalansen. Arbetet bör även fortsatt rikta sig 

mot att nå de prioriterade målen. 

TEKNISKA SEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -74,7 -75,3 -0,7 

Gemensamt -7,6 -7,7 -0,1 

Lokalförsörjning -32,0 -32,5 -0,5 

Kost -20,1 -20,1 0 

Gata/Skog/park/fordon -14,6 -14,7 -0,1 

Affärsverksamheter -0,4 -0,4 0 

Summa investeringar -109,1 -97,9 11,2 

Den sammanlagda prognosen för tekniska sektio-

nen är ett underskott på 0,7 mkr fördelat på 0,5 mkr 

på lokalförsörjning, 0,1 mkr på färdtjänst samt 

0,1 mkr på park och lekplatser. 

På lokalförsörjningen härrör sig det prognostiserade 

underskottet till största delen från den minskning 

av budget för vaktmästarorganisationen som gjor-

des med hänvisning till planerad försäljning av 

Solbacken, Ängslyckan och Lövstagatan 15 (0,6 

mkr). Av dessa fastigheter har endast Lövstagatan 

15 sålts. Den planerade minskningen av antalet 
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vaktmästare har till följd av detta inte kunnat göras, 

under 2014 kunde budget hållas genom att tjänster 

inte tillsattes vid bl a sjukfrånvaro, del av under-

hållsbudgeten fick dessutom täcka upp för drift-

kostnader över budget. Under 2015 finns ingen 

möjlighet att fortsätta med neddragningar vare sig 

på personal- eller underhållssidan i den omfattning 

som krävs för att hålla budget. Fastighetsytan har 

dessutom under 2015 utökats med Prästgården i 

Tranemo. Fr o m september flyttar Posten från loka-

lerna i Forum, detta medför en minskad intäkt med 

ca 0,15 mkr (helårseffekt ca 0,46 mkr). Kostnaden 

för den nya entreprenaden gällande grönyteskötsel 

beräknas bli ca 0,15 mkr högre än budgeterat för 

lokalförsörjningen. Under ett flertal år har drift-

kostnaderna ökat, för att täcka dessa kostnader har 

medel från underhållsbudgeten flyttats till drift-

budgeten. Underhållsbudgeten för 2015 är (inkl 

investeringsmedel för komponentavskrivning) 

5,7 mkr, vilket är samma summa som underhålls-

budgeten var år 2005. KPI har under motsvarande 

period ökat med ca 11 %. 

Färdtjänstresorna har ökat under årets första tertial, 

både gällande privatresor och arbetsresor. Antalet 

resor med färdtjänst och riksfärdtjänst uppgick 

under januari-april till 1.875 st, för samma period 

under förra året var antalet resor 1.567 st. 

På parksidan har kostnaden för grönyteskötseln 

ökat i och med den nya entreprenaden, motsvaran-

de ca 0,75 mkr under 2015. 

För VA-verksamheten beräknas ett överskott på 

ca 0,4 mkr, vilket förs till resultatfonden. 

Övriga verksamheter beräknas uppvisa ett resultat 

enligt budget. 

Åtgärder 

De fastigheter som ej behövs för kommunal verk-

samhet bör säljas för att minska kostnaderna för 

lokalförsörjningen. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Såld fjärrvärme (MWh) 34 800 33 476 38 847 

Köpt fjärrvärme (MWh) 42 900 41 311 46 700 

Underhåll fastigheter 

kr/kvm 
55 54 51 

Antal abonnenter kyld 
mat 

75 75 70 

Antal resenärer, färd-

tjänst arbetsresor 
6 7 6 

Kostnad/resenär, 

arbetsresor 
115 000 93 800 121 000 

 
Prognos 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Antal resor, färdtjänst 

o riksfärdtjänst 
5 600 4 727 4 336 

 

Uppföljning av 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 

Projektering för tillgänglighetsanpassning av buss-

hållplatser pågår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Upphandling av entreprenad sker under sommaren. 

Öka tillgänglighet till handläggare per 
telefon 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Kommentar 

För att öka tillgängligheten till handläggare per 

telefon betonas vikten av att hänvisa telefonen vid 

frånvaro samt att besvara telefonmeddelanden så 

snart som möjligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tillgängligheten via e-post hos handläg-

gare ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Kommentar 

För att minska risken för att e-post blir obesvarad 

vid frånvaro har en gemensam e-postadress skapats 

för tekniska sektionen. I nuläget används adressen 

för frågor gällande VA, renhållning och fjärrvärme 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid frånvaro ska automatiskt frånvaromeddelande 

aktiveras, alternativt vidarebefordras e-posten till 

annan handläggare. 
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Bemötandet skall vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer att uppnås/är uppnått 

Kommentar 

Sektionen bedömer att bemötandet är på en hög 

nivå. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vikten av ett bra bemötande både internt och ex-

ternt och vad detta innebär diskuteras regelbundet 

på sektionen. 

Alla som kommer i kontakt med kommu-
nen ska uppleva att han/hon får ett gott 
bemötande, bra service, snabb och kor-
rekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Kommentar 

Någon mätning är inte gjord, gällande färdtjänst- 

och parkeringstillståndansökningar kommer en 

mätning av handläggningstiderna att göras i slutet 

av året. För samtliga av sektionens ärenden efter-

strävas en snabb återkoppling vid frågor eller syn-

punkter, i vissa fall kan dock den pressade arbetssi-

tuationen göra att svar inte kan lämnas inom öns-

kad tid. Komplexa ärenden kan ta tid att handläg-

ga/utreda. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ankomstdatum samt avslutandedatum kommer att 

registreras för samtliga nya ansökningar gällande 

parkeringstillstånd och färdtjänst. 

Kommunens verksamheter ska vara fos-
silbränslefria (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Mycket nära 

Kommentar 

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. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling.  

Den kvarvarande fastigheten kan antingen avyttras 

eler konverteras. 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse 

Målet kommer att nås 

Kommentar  

De tidigare energivinster man gjort genom invester-

ingar i värmepumpar kommer  synas tydligare i 

statistiken genom ett mer korrekt sätt att räkna på 

energiåtgång. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling Den ny 

tillträdde energi ansvarige genom för översyn av 

energiförbrukningen. Ombyggnad av Dalstorpssko-

lan och Gudarpsgården leder också till lägre energi-

förbrukning. 

Utveckla och säkra avfallshanteringen 
(Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer att nås 

Kommentar  

Osäkerheten om den faktiska andel som komposte-

rar blir tydligare genom plockanalys. 

 Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Verksamheten har börjat se över fastighetsnära 

insamling av matavfall och förpackningar kan se ut 

för att öka insamlingsgraden. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Gift-
fri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Bättre resultat än förra året 

Kommentar  

På kommunpoolssidan 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/Aktiviteter för fortsatt utveckling Över-

gång 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 miljöpåverkan 
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kan vara att genomföra en översyn hur bilflottan 

används och möjlighet till ruttoptimering. Tre nya 

gång och cykelbanor är planerade under året. 

God dricksvattenkvalitet i kommunen 
(Vatten) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Kvalitetsmålen nås. Osäkert om skyddet av vatten-

täkter kommer nås i år. 

Kommentar  

Ett ökat färgtal i en av våra vattentäkter gör att vi 

närmar oss gränsen för anmärkning vid vattenver-

ket men värdet vid kund nås fortfarande tjänligt. 

Arbetet med skydd av vattentäkter i beslut kommer 

att göras i år men det finns alltid en risk för över-

klagan av bestämmelser vilket gör att arbetet inte 

blir klart i år. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med skyddsbestämmelser för vatten-

täkter och vi följer utvecklingen av färgtalen vid 

berörd vattentäkt. 

Öka andelen alternativa bränslesnåla 
fordon i den egna organisationen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer nås 

Kommentar  

Inga försämringar sen förra året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling.  

En översyn av bilbehoven och användandet kan 

vara aktuellt för att ytterligare öka andelen bränsle-

snåla fordon 

Information och kommunikation via 

hemsidan ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Är delvis uppnått 

Kommentar 

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. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Översyn av informationen på hemsidan pågår, bl a 

säkerställs att samma information lämnas i de fall 

där informationen finns på flera ställen på hemsi-

dan. Fler blanketter ska finnas tillgängliga på hem-

sidan. 

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 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Kommentar 

I nuläget tas synpunkter från brukare in vid lämpli-

ga projekt som t ex Dalstorpsskolans ombyggnad. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutinerna för hur synpunkter från brukare och 

verksamhet ska tas tillvara på ett bra sätt ska ut-

vecklas ytterligare. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Målen gällande tillgänglighet samt snabb service 

kan i vissa fall vara svåra att uppnå fullt ut på 

grund av hög arbetsbelastning. De prognostiserade 

underskotten är inte direkt kopplade till de priorite-

rade målen. 

Sammanfattande analys 

Beslut angående försäljning av fastigheter har inte 

kunnat verkställas vilket medfört att minskning av 

antalet medarbetare inte varit möjligt. 

Det nya avtalet gällande grönyteskötsel blev något 

dyrare än tidigare avtal. 

Färdtjänstresorna ökar vilket medfört högre kost-

nader än budgeterat. 

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

Fastigheter som inte används för kommunal verk-

samhet bör säljas. Försäljning av Sörgården i Sjötof-

ta pågår. 

Gällande färdtjänst ser man i flertalet kommuner att 

resandet ökar, vilket kommer att medföra högre 

kostnader framöver för färdtjänstresor. 
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TRANEMOBOSTÄDER AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos I ett un-

derskott på 237 tkr för 2015 vilket ger ett underskott 

mot budgeterat resultat på 458 tkr.  Detta beror 

huvudsakligen på högre förvaltningskostnader än 

budgeterat. Hyresintäkter och räntekostnader be-

räknas istället ge ett överskott.  

Intäkter 

Bolagets totala intäktsnivå visar på ett överskott 

gentemot budget på 447 tkr. Budgeterade hyresin-

täkter grundar sig på en preliminärt antagen hyres-

nivå inför 2015. Avläst nivå ger ett bättre utfall än 

beräknat och får genomslag i prognos för 2015. 

Hyresförlusterna har bedömts i nivå med budget 

men osäkerheten för kommande vakanser är stor.   

Förvaltningskostnader 

Förvaltningskostnaderna visar enligt prognos I för 

2015 ett underskott på 840 tkr. Nödvändiga under-

hållsåtgärder beräknas överstiga budget med 1 640 

tkr. Detta förklaras av köpta måleritjänster i sam-

band med större lägenhetsrenoveringar, utbyte av 

uttjänta vitvaror i större utsträckning än vad budget 

medger, ökade kostnader för underhåll av värme 

och ventilation samt för underhåll av fasadbekläd-

nader. Kostnaderna för värme och vatten 2015 visar 

på överskott. Båda dessa poster har i prognos I 

beräknats ge ett överskott på 750 respektive 360 tkr. 

Fastighetsskötsel med OVK visar på sammanlagt 

underskott på 275 tkr. Nödvändiga besiktningsåt-

gärder enligt lag utgör förklaring till detta. Även 

inköp av material och varor visar på underskott på 

drygt 100 tkr.  

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader överstiger budget med 

140 tkr. Konsultkostnader och kostnader i samband 

med utbyte av företagsbilar utgör förklaringar. 

Framskjutning av införandet av ett nytt fastighets-

system har reducerat underskottet. 

Personal och avskrivningar  

Personalkostnaderna visar på ett underskott gent-

emot budget på 142 tkr.  En viss reservering för 

sparade dagar av innevarande års semester samt 

kostnader för övertid utgör förklaringar. Avsätt-

ningen för utbildningskostnader enligt budget pla-

neras inte att användas fullt ut.  Avskrivningarna 

ser ut att följa budget även om konsekvenserna vid 

tillämpning av nya avskrivningsprinciper (K3) är 

svårprognostiserade.  

Finansiella intäkter och kostnader  

Prognosen för de finansiella intäkterna och kostna-

derna visar på ett överskott på drygt 200 tkr.  Lägre 

räntekostnader än budgeterat på bolagets rörliga 

lån har under det första tertialet fått genomslag i 

prognosen. Nivån på den rörliga räntan antas oför-

ändrad jämfört med aprilräntan resten av året. 

TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordning-

en till ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, ut-

hyra 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 

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 eko-

nomiskt 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.Försäljning 

av JABOs verksamhet i Tranemo är aktuell och 

förväntas genomföras under året. Ett övertagande 

av hyresavtal mellan JABO och TUAB blir därmed 

aktuellt för köparen.
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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 11 640 
2015-03-31 11 574 

Befolkningsförändring 2015 -66 
 
 
 
 

Befolkningsutveckling per kvartal 2014 och 2015 

 2014    2014 2015  

 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv  
Födda 27 29 27 28 111 22  
Avlidna 41 27 34 43 145 35  
Födelsenetto -14 2 -7 -15 -34 -13  
        
Inflyttade 126 189 249 182 746 120  
Utflyttade 125 122 175 175 603 173  
Flyttningsnetto 1 67 74 7 143 -53  
        
Summa -13 69 67 8 109 -66  
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 30/4 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

 2013 2014 2015 

Öppet arbetslösa 2,3% 2,7% 2,5% 

Andel i program 2,2% 2,0% 2,0% 

Summa 4,5% 4,7% 4,5% 
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KONJUNKTUR OCH SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER 

Konjunkturprognoser 

   
      BNP*  % 

  
      Arbetslöshet % 

   
2015 2016 

  
2015 2016 

Riksbanken apr 
 

2,9 3,2 
  

7,6 7,2 

Nordea mar 
 

2,7 2,4 
  

7,8 7,6 

KI mar 
 

2,9 3,1 
  

7,8 7,4 

Regeringen apr 
 

2,4 2,5 
  

7,5 7,1 

Swedbank apr 
 

2,6 3,2 
  

7,8 7,6 

SKL apr 
 

3,2 3,3 
  

7,5 6,9 

Genomsnitt 
  

2,8 3,0 
  

7,7 7,3 

*  Kalenderkorrigerad 

 

 
 
 
 

Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

SKL1, apr 2015 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 24,1 

Reg3, apr 2015 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 25,9 

ESV2, mar 2015 3,1 4,9 4,5 4,5 4,4 23,3 

SKL1, feb 2014 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 24,2 

 
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 2015-04-30 

 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 41 133 

Långfristig upplåning 230 000  Övrigt             4 

TOTAL UPPLÅNING 230 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

   Summa 65 137 

     

   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 2015-04-30 uppgår till 

230 mkr. Låneskulden är därmed på samma nivå 

som vid årsskiftet. Per den 30 april hade kommunen 

lånat ut medel om sammantaget 43,7 mkr till kom-

munens helägda bolag Tranemo Utvecklings AB 

(TUAB), vilket är samma nivå som vid årsskiftet.   

Kommunens investeringsprognos för 2015 ligger på 

107 mkr. Behov finns därför att ta upp lån under 

2015. Det ökade lånebehovet under 2015 beräknas 

vara 30 mkr.  

Tillsammans med den utökade lånefinansieringen 

på 30 mkr 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 mkr  

per 2015-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas 

uppgå till  43,7 mkr (samma nivå som idag) vid 

kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåne-

skulden” för kommunen per 2015-12-31 väntas 

följaktligen vara 216,3 mkr. 
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EKONOMISK PROGNOS – KONCERNEN 

Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive 

Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2015. I prognosen har beak-

tats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resultatförbättrande 

effekt uppgående till 1,8 mkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2014, med justering för finansiella intäk-

ter/kostnader. 

Resultaträkning koncernen, mkr 

  
Tranemo- Tranemo 

  

 
Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 

 
2015 2015 2015 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 165,3 48,0 4,7 209,9 206,3 

Verksamhetens kostnader -721,9 -39,5 -0,8 -752,3 -716,3 

Avskrivningar -36,0 -5,4 -2,7 -44,1 -41,6 

Verksamhetens 
     nettokostnader -592,6 3,1 1,2 -586,5 -551,6 

      Skatteintäkter 472,7 0,0 0,0 472,7 433,0 

Generella statsbidrag 133,1 0,0 0,0 133,1 144,3 

Finansiella intäkter 1,6 0,0 0,0 0,7 0,8 

Finansiella kostnader -4,9 -3,3 -0,9 -8,2 -9,1 

Resultat före 
     extraordinära poster 10,0 -0,2 0,3 11,9 17,4 

      Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  10,0 -0,2 0,3 11,9 17,4 

 

 

 

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för fi-
nansförvaltningen har resultatprognos för 2015 och balansprognos avseende den finan-

siella ställningen 2015-12-31 upprättats. 

Resultaträkning kommunen, mkr 

 
Budget Bokslut Budget Prognos 

 

 
2014 2014 2015 2015 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 143,3 162,1 144,9 165,3 20,4 

Verksamhetens kostnader -672,2 -687,5 -698,1 -721,9 -23,8 

Avskrivningar -34,9 -33,7 -36,0 -36,0 0,0 

Verksamhetens 
     nettokostnader -563,8 -559,1 -589,2 -592,6 -3,4 

      Skatteintäkter 430,3 433,0 462,6 472,7 10,1 

Generella statsbidrag 144,9 144,3 139,6 133,1 -6,5 

Finansiella intäkter 2,3 2,4 2,3 1,6 -0,7 

Finansiella kostnader -7,7 -6,1 -6,9 -4,9 2,0 

Resultat före 
     extraordinära poster 6,0 14,5 8,4 10,0 1,6 

      Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  6,0 14,5 8,4 10,0 1,6 
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   Balansprognos kommunen, mkr  
  

   Tillgångar Utfall Prognos 

 
2014-12-31 2015-12-31 

Anläggningstillgångar 
  Mark, byggnader, tekniska anläggningar, 
  maskiner och inventarier 637,4 708,4 

Finansiella anläggningstillgångar 66,6 66,6 

Summa 704,0 775,0 

   Omsättningstillgångar 
  Förråd 13,2 13,2 

Fordringar 49,0 45,0 

Kassa och bank 66,0 33,7 

Summa 128,2 91,9 

   Summa tillgångar 832,2 866,9 

   

   Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

   Eget kapital, 143,4 153,4 

därav årets resultat 14,5 10,0 

   Avsättningar 
  Avsättningar för pensioner 315,6 310,3 

Andra avsättningar 0,0 0,0 

Summa 315,6 310,3 

   Skulder 
  Långfristiga skulder 231,2 261,2 

Kortfristiga skulder 142,0 142,0 

Summa 373,2 403,2 

   Summa eget kapital,  
  avsättningar och skulder 832,2 866,9 

   Ansvarsförbindelser 
  Borgensförbindelser, panter och därmed 150,4 150,4 

jämförliga säkerheter 
  Övriga ansvarsförbindelser 10,9 10,9 

Summa 161,3 161,3 

   Soliditet 17,2% 17,7% 

 


