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Uppföljning av KF/KS resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 

erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

invånarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet berör samtliga sektioner, varav tre bedömer 

att målet kommer att uppnås. Omsorgssektionen 

och lärandesektionen bedömer att målet delvis 

kommer att uppnås. Tillgängligheten till 

förskoleplatser är tydligt begränsad men åtgärder är 

insatta. 

Personal- och lokalbrist borde påverka 

tillgängligheten till kommunens verksamheter 

liksom flyktingssituationen? 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och 

ungdomar  i förskola och skola 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

  

Inga nya resultat. 

Terminsuppföljning gjordes i dec/jan. 

Kvalitetsanalys kommer i augusti. 

Förskolan är arbetstyngd och trångbodd. 

Utbyggnad av förskolor rekrytering ytterligare 

chefer och personal 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva 

ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet berörs av fyra sektioner där Näringsliv- och 

strategisektionen bedömer att målet kommer att 

uppfyllas. Lärandesektionen, Tekniska sektionen 

och Omsorgssektionen bedömer att målet kommer 

uppfyllas delvis. Målet konkretiseras av sektionerna 

ofta som att skapa trygghet och trivsel för 

målgrupperna, områden där kommunen generellt 

når goda resultat inom både skola och vård- och 

omsorg. Kommunens ambitionsnivå är hög och 

trots goda resultat när det gäller trivsel och trygghet 

i många verksamheter så återstår en del innan målet 

är nått. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen 

ska uppleva att han/hon får ett gott 

bemötande, bra service, snabb och korrekt 

handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Målet berörs av samtliga sektioner. 

Organisationsförändringar pågår i flera sektioner 

för att effektivisera handläggningstider och 

förbättra servicen, men det finns problem med att 

rekrytera rätt kompetens som försenar arbetet. 

Kommunens höga ambitionsnivå innebär att trots 

goda resultat så återstår en del innan vi når 

hundraprocentig måluppfyllelse. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö 

och ett hållbart samhälle i alla avseenden. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Det övergripande målet är konkretiserat med 12 

lokala miljömål där sju av tolv (58 % ) beräknas 

uppnås och fyra av tolv (33 %) delvis beräknas 

uppnås under 2016. 

Målet "God ekologisk och kemisk status i 

kommunens mark, vattendrag och sjöar" kommer 

inte att uppnås. 

  

Alla verksamheter i kommunen måste ta sitt ansvar 

för att positivt påverka miljöarbetet. Genom 

övergripande och generella åtgärder kan samtliga 

verksamheter bidra till fortsatt utveckling så att 

miljömålen förverkligas, exempelvis genom 

möjligheter till källsortering, åtgärder för minskat 

svinn (matsvinn) och minskad materialåtgång 

(blöjor, papper etc). 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott 

företagsklimat. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Målet kommer att uppnås 

Kommunen arbetar aktivt för ett gott 

företagsklimat. Goda relationer med näringsliv ses 

som förutsättning för ett gott klimat och samarbete 

och stimuleras genom företagsbesök och 

företagarfrukostar med för näringslivet intressanta 

teman. Fokus på samarbete för utveckling av 

företagandet, framför allt kvinnligt företagande i 

kommunen. Utvecklat samarbete med 

kringkommunerna kring besöksnäring i 

Boråsregionen, främst med Svenljunga kommun. 

 

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 

Samtliga sektioner berörs av målet. Två av fem 

sektioner bedömer att målet kommer att uppnås, 

övriga att det delvis kommer uppnås. 
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Sektionerna arbetar generellt med att skapa former, 

och informera om service och aktiviteter riktade 

mot sina målgrupper/medborgarna för ett ökat 

inflytande och högre delaktighet. Verksamheterna 

arbetar mer proaktivt för att få målgrupperna att 

delta aktivt vid planering av insatser/aktiviteter. 

Exempelvis rings brukarna inom omsorgssektionen 

upp inför planering av insats för att få möjlighet att 

uttrycka önskemål, det hålls föreläsningar i syfte att 

öka kunskap kring bidrag som går att söka inom 

folkhälsoarbete och representanter från brukarråd 

bjuds in till dialog kring skolskjuts. 

Sociala medier och kommunikationslösningar via 

plattformar i skolan används både till information 

och för att bjuda in till dialog kring kommunens 

verksamheter. 

Sedan den nya hemsidan presenterats arbetar 

verksamheterna aktivt med att uppdatera och 

komplettera informationen kring sina verksamheter 

och att utveckla fler möjligheter kring digitala 

lösningar (ansökningar via hemsida etc). 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Ett av sju resultatmål beräknas att uppnås under 

2016 ("Kommunen skall kännetecknas av ett gott 

företagsklimat") 

Sex av sju beräknas delvis att nås under per 

perioden. Enligt prognosen kommer kommunen 

inte att nå en budget i balans 2016. 

Sammanfattande analys 

Generellt kan vi se att resultaten förbättras till följd 

av ett medvetet arbete att nå de politiska målen. 

Kommunens ambitionsnivå är hög och trots goda 

resultat och nöjda medborgare återstår en del innan 

målen uppnås. 

Personal- och lokalbrist borde påverka 

tillgängligheten till kommunens verksamheter 

liksom flyktingsituationen, något vi kan se exempel 

på genom att förskolan är trångbodd och 

arbetstyngd. 

Organisationsförändringar pågår i flera 

verksamheter för att effektivisera verksamheterna 

och ge bättre service. 

Arbetet med de lokala miljömålen börjar ge effekt, 

troligtvis till följd på ett ökat fokus på målen. 

Ekonomiskt finns problem framförallt inom 

områdena institutionsvård/familjehemsplaceringar, 

hemtjänst samt att personalbrist skapat högre 

kostnader när konsulter fått anlitas. 

  

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

För en vidare utveckling av redovisningar och 

analyser kan sektionerna omvärldsbevaka och 

försöka se sin sektions bidrag till kommunens 

måluppfyllelse lite mer övergripande och med ett 

helhetstänk. 

Alla verksamheter i kommunen måste ta sitt ansvar 

för att positivt påverka miljöarbetet. Genom 

övergripande generella åtgärder kan samtliga 

verksamheter bidra till fortsatt utveckling så att 

miljömålen förverkligas, exempelvis genom 

källsortering och minskad materialåtgång. 

För att nå en budget i balans behöver åtgärder 

vidtas. Arbete med detta kommer att påbörjas 

omgående. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-

/koncernövergripande budget- och 

verksamhetsuppföljningar med ekonomiska 

prognoser i april samt augusti varje år. 

Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den sista 

augusti. Den här rapporten omfattar ekonomisk 

översikt, resultat- och balansräkning samt prognos 

avseende årets ekonomiska utfall. 

 

EKONOMISK PROGNOS - KONCERNEN 

Koncernens resultatprognos visar ett positivt 

resultat på 2,8 mnkr. Koncernens resultat för helår 

2015 exklusive jämförelsestörande poster var 22,9  

mnkr.  

Tranemobostäders resultat förväntas uppgå till 0,4 

mnkr för helår 2016 vilket är en resultatförsämring 

jämfört med 2015 på 1,6 mnkr. Jämfört med budget 

är det en resultatförbättring med 0,2 mnkr. 

Tranemo Utvecklings AB prognostiserar ett positivt 

resultat för 2016 på 0,6 mnkr, vilket är 0,2 mnkr 

bättre än 2015 års resultat. Jämfört med budget är 

det en resultatförbättring med 0,1 mnkr. 

Resultatutveckling 2012-2016 
koncernen, exklusive jämförelsestörande 
poster 

 

 

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 

I årets ekonomiska prognos för kommunen per 

2016-04-30, prognostiseras ett resultat för helår 2016 

på 1,9 mnkr. Kommunens resultat för helår 2015 

exklusive jämförelsestörande poster var 20,8 mnkr.  

 

Det prognostiserade resultatet för 2016 är 6,1 mnkr 

sämre än budget för 2016. 

Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga 

budget med 17,4 mnkr. Statsbidrag för integration 

finns inte med i budget men är med i prognosen. Av 

överskottet på 17,4 mnkr utgör 13,3 mnkr 

statsbidrag för integration. 

Avskrivningar förväntas bli 0,5 mnkr högre än 

budget och finansiella kostnaderna förväntas bli 0,5 

mnkr lägre än budget. 

Verksamheternas nettokostnader förväntas 

överstiga budget med 23,3 mnkr. Av detta är 13,3 

mnkr hänfört till statsbidrag integration. 

Verksamheternas kostnader exklusive dessa 

integrationskostnader visar ett budgetunderskott 

med 10,0 mnkr. 

 
Prognostiserade större budgetavvikelser 

exkl kostnader som kan hänföras till 
statsbidrag integration 

Institutionsvård/familjehem -4,6 

Hemtjänst -2,6 

Konsultkostnader myndighetsfunktionen -1,3 

Vård- och omsorgsboende -1,0 

Hälso- och sjukvård 1,0 

Förskola, grundskola, särskola -1,8 

Gymnasium -1,6 

Köp av skolplatser grundskola 0,9 

Näringsliv och strategisektionen 1,2 

Övriga avvikelser -0,2 

Summa -10,0 

Resultatutveckling 2012-2016 
kommunen,  
exklusive jämförelsestörande poster 

 

-5,6

19,1
15,7

22,9

2,8

-10

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015 2016 

(p)

m
n

k
r

17,1

-5,4

15,0 14,5

20,8

1,9

-10

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015 2016 

(p)

m
n

k
r Mål



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2016-04-30 
 Ekonomisk översikt 
   
 

6 
 

Ekonomisk prognos samverkansnämnder 

Tranemo kommun har gemensam 

samverkansnämnd med Ulricehamn gällande miljö- 

och bygg och IT samt gemensam nämnd med 

Svenljunga gällande personalfunktionen och 

arbetsmarknadsfunktionen. 

Personalnämnden har en årsbudget på 9,0 mnkr och 

bedömningen är att nämnden kommer att ha en 

budget i balans 2016. 

Den gemensamma arbetsmarknadsnämnden med 

Svenljunga har en budget för 2016 på 10,7 mnkr. 

Bedömningen är att nämnden kommer att ha en 

budget i balans vid årets slut. 

Miljö- och byggnämnden har en nettobudget på 10,9  

mnkr, bedömningen är att nämnden kommer att ha 

en budget i balans vid årets slut.  

IT-nämnden är en resultatenhet som debiterar 

verksamheterna i Ulricehamn och Tranemo sina 

kostnader för hårdvara och tjänster. Enhetens 

bruttobudget är 35,6 mnkr och bedömningen är att 

nämnden kommer att ha en budget i balans vid 

årets slut. 

Avstämning balanskravet 

För kommunens del innebär det prognostiserade 

resultatet att balanskravet inte uppnås. 

Balanskravsresultatet uppgår till -5,7 mnkr. 

Tranemo kommun har hittills uppnått balanskravet 

varje år sedan införandet år 2000. 

Balanskravsavstämning 

Årets resultat enligt resultatprognos 1,9 

Avsteg från blandmodellen -7,6 

Avstämning balanskravet -5,7 

 

Soliditetsutveckling 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de 

totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det 

ekonomiska handlingsutrymmet. En sjunkande 

soliditet innebär att det ekonomiska 

handlingsutrymmet begränsas. 

Kommunens soliditet beräknas minska med 0,8 

procentenheter jämfört med 2015 års nivå. I  

 

 

prognosen för 2016 beräknas soliditeten 2016-12-31 

att uppgå till 18,0 %, jämfört med 18,8% 2015-12-31. 

Soliditetsutveckling 2012-2016 
kommunen,  
inklusive hela pensionsskulden 

 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 

85 mnkr (total investeringsbudget 2016 inklusive 

”ombudgetering” av ej förbrukade anslag 2015: 96 

mnkr) 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen (81 

mnkr) av investeringsbudgeten för 2016. 

Investeringsutfallet t o m 2016-04-30 uppgår till 18,7 

mnkr (utfall jan-apr 2015: 27,6 mnkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över 

tid bör alla investeringar självfinansieras. Målet 

förväntas inte uppnås under 2016. Den 

prognostiserade självfinansieringsgraden 2016 

uppgår till 46 %.  
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Nettoinvesteringar 2012-2016 

 

 

Avskrivningar 2012-2016 

 

 

Självfinansieringsgrad 2012-2016 

 

STOR OSÄKERHET OM 
VÄRLDSEKONOMINS UTVECKLING MEN 
STARK TILLVÄXT I SVERIGE 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt 

under 2015 med en ökning av BNP, 

bruttonationalprodukten, med 3,8 %. Regeringens 

bedömning i vårpropositionen är att tillväxten 2016 

blir något lägre, 3,5 % och för 2017 2,5 %. Den 

offentliga konsumtionen beräknas växa i hög takt 

både 2016 och 2017 främst till följd av 

asylmottagandet. Behovet av kommunala 

välfärdstjänster ökar också på grund av stora 

demografiska förändringar, med fler barn och äldre 

i befolkningen och en större befolkning. 

Regeringen förväntar sig också en fortsatt hög 

tillväxt av bostadsinvesteringarna 2016, men 

därefter väntas en avmattning till följd av att 

resursutnyttjandet inom byggsektorn blir ansträngt.  

Till följd av den snabba efterfrågetillväxten 

beräknas antalet sysselsatta öka starkt både 2016 

och 2017. Arbetslösheten förväntas sjunka från 7,4 % 

2015 till 6,8 % 2016. 

Regeringen bedömer att inflationen i Sverige stiger 

till 1,3 % år 2016 och 1,8 % 2017. 

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats 

relativt svagt. I de länder med störst betydelse som 

mottagare av svensk export har BNP endast ökat 

med 1,5 % under de senaste fyra åren. I år och nästa 

år förväntas en ökning runt 2 % men det är ändå en 

svag tillväxt. Regeringen anser att osäkerheten om 

utvecklingen av den makroekonomiska 

utvecklingen är stor. Regeringen pekar på en 

ovisshet om stabiliteten i den kinesiska tillväxten 

och tecken finns på en svagare ekonomisk 

utveckling i många avancerade ekonomier. I 

Sveriges viktigaste exportmarknad, Euroområdet 

bedömer regeringen att utvecklingen är positivare. I 

övriga Norden förväntas en svag utveckling. I 

Norge förväntas investeringarna minska väsentligt 

till följd av det låga oljepriset. Finsk ekonomi är i 

hög grad beroende av Ryssland och där minskar 

BNP kraftigt.  

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att den 

svenska ekonomin blir stark under 2016 dock något 

svagare än 2015. Efter 2016 förväntas utvecklingen 

mattas av men osäkerheten är väldigt stor. 

Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2016 för Tranemo 

kommun innebär att kommunen inte klarar av att 

uppnå de fastställda ekonomiska mått som hänger 

ihop med det av kommunfullmäktige fastställda 

målet att Tranemos ekonomi ska vara god.  

Resultatmål:  2,65 % av skatter och utjämning 

innebär enligt prognosen att resultatet ska uppgå till 

17,1 mnkr. 
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Kommunens resultat enligt prognosen uppgår till 

1,9 mnkr, målet beräknas alltså inte uppnås. 

Över tid ska kommunens investeringar finansieras 

till 100 % med egna medel: I prognosen finansieras 

för det enskilda året 2016 endast 46 % av 

investeringarna. Över tid finansieras 76 % av den 

senaste femårsperiodens investeringar och 67 % om 

man tittar tio år tillbaka. Målet är inte uppfyllt. 

Soliditet: Målet är 17,0 % och prognosen 

innebär en soliditet på 18,0 %. Målet beräknas 

uppnås. 

Endast ett av de tre ekonomiska mått som hänger 

ihop med det ekonomiska målet att Tranemo 

kommuns ekonomi ska vara god beräknas att 

uppnås. Totalt sett beräknas alltså inte målet att 

uppnås enligt den här prognosen för 2016. 
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE 

Belopp i mnkr 

 
Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201504 201604 2016 2016 
 

      Servicesektionen 
     Servicesektionen -12,6 -13,3 -45,1 -46,2 -1,2 

Summa -12,6 -13,3 -45,1 -46,2 -1,2 

      Tekniska sektionen 
     

Gemensam verksamhet tekniska -2,0 -3,4 -8,1 -10,7 -2,6 

Lokalförsörjning -10,8 -9,3 -25,9 -25,9 0,0 

Kost -6,1 -6,9 -20,4 -20,4 0,0 

Infrastruktur -2,7 -5,3 -14,3 -14,1 0,2 

VA/renhållning 1,1 0,5 -0,4 -0,4 0,0 

Summa -20,6 -24,4 -69,1 -71,5 -2,4 

      Lärandesektionen 
     Gemensam verksamhet lärande -11,3 -11,2 -31,3 -31,0 0,3 

Grundskola, förskola o grundsärskola -48,0 -51,4 -153,7 -158,8 -5,1 

Gymnasium -17,9 -22,0 -59,8 -62,9 -3,1 

Kultur och fritid -6,1 -6,2 -16,0 -17,3 -1,3 

Summa -83,3 -90,8 -260,9 -270,0 -9,1 

      Omsorgssektionen 
     Gemensam verksamhet omsorg -3,3 -4,1 -12,3 -12,0 0,3 

Vård och omsorg -38,6 -40,4 -123,6 -127,1 -3,5 

Funktionsnedsättning o socialt stöd -16,8 -16,9 -61,2 -64,7 -3,5 

Myndighetsfunktion -13,6 -13,0 -36,0 -41,0 -5,0 

Summa -72,3 -74,3 -233,1 -244,8 -11,7 

      Näringsliv o strategisektionen 
     Näringsliv o strategisektionen -4,6 -5,4 -20,0 -18,9 1,1 

Summa -4,6 -5,4 -20,0 -18,9 1,1 

      

      Delsumma -193,4 -208,2 -628,1 -651,4 -23,3 

      

      Finansförvaltningen 
     Finansförvaltningen 209,0 219,9 636,1 653,3 17,2 

Summa  209,0 219,9 636,1 653,3 17,2 

      

      
SUMMA  15,6 11,7 8,0 1,9 -6,1 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 

2016 inklusive ombudgeteringar uppgår till 96,1 mnkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mnkr) 

 

Utfall 

 Boksluts-  

 160430 Budget prognos Avvikelse 

Tekniska sektionen 17,3 80,8 69,3 11,5 

Servicesektionen 0,1 8,7 8,7 0 

Lärandesektionen 0,8 4,6 5,3 -0,7 

Omsorgssektionen 0,5 1,9 1,9 0 

Strategisektionen 0 0,1 0,1 0 

TOTALT 18,7 96,1 85,3 10,8 

Kommentarer
Investeringsbudgeten 2016 omfattar totalt 96,2 mnkr. 

Resultatet förväntas bli ett överskott på 10,8 mnkr. 

Under det första tertialet har 18,7 mnkr (19%) av 

investeringsbudgeten förbrukats (motsvarande siffra 

första tertialet 2015; 23%). 

Tekniska sektionen 

Av budgeterade medel 80,8 mnkr beräknas 69,3 mnkr 

förbrukas under året.  

Ombyggnaden av Dalstorps skola fortsätter under året 

och kommer att färdigställas till höstterminen. 

Prognosen är ett ekonomiskt resultat enligt budget. 

 Etapp II av ombyggnaden av Gudarpsgården är klar 

och invigning av lokalerna har skett. Det som återstår 

är nu ombyggnad av köket, vilket planeras att starta 

under året. 

Trafikverket och Tranemo kommun har i samarbete 

byggt gc-vägar i Limmared och Grimsås, under våren 

2016 byggs gc-väg utmed Limmaredsvägen i Tranemo. 

Tillbyggnad av Parkhagens förskola i Limmared pågår.  

Servicesektionen 

I prognosen för servicesektionen beräknas hela det 

återstående anslaget för taxe- respektive 

skattefinansierad investeringspott användas. 

 

 

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Gudarpsgården etapp 2 4,4 4,9 -0,5 
Ombyggn Dalstorps skola 11,3 11,3 0 
Gudarpsgårdens kök 8,5 8,5 0 
Röda huset Tranäng 2,6 2,9 -0,3 

Tillbyggnad Parkhagen 11,6 11,6 0 
Nytt bibliotek 4,4 0 4,4 
Gata, gc-väg Samhallstomten 2,0 0,5 1,5 
Förnyelse Va-ledningsnät 4,6 4,6 0 
Slamhantering T-mo 
reningsverk 

2,3 2,3 0 

Summa 51,7 46,6 5,1 
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PERSONALREDOVISNING 2016-01-01 – 2016-03-31 (KVARTAL 1) 

(Samtliga uppgifter är daterade 31 mars om inte annat anges. Nyckeltal och val av redovisningssätt ligger i linje 

med SKL:s och med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer). 

 

Anställda per anställnings- och löneform 

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal 

månadsavlönade tillsvidareanställda och 

visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta 

motsvarar. Den högra kolumnen i tabellen visar på 

antal timavlönade visstidsanställda. Samtliga 

sektioners timavlönade och totalt för kommunen 

samstämmer inte eftersom det förekommer att 

timanställda personer arbetar i flera sektioner. De 

tre grupperna tillsammans utgör samtliga anställda 

i Tranemo kommun som redovisas längst ut till 

vänster under respektive kvartal. Nyckeltalen 

beskriver tillsammans hur denna helhet är fördelad 

på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs 

mer specifikt hur mycket tid de timavlönade 

visstidsanställda tillsammans utfört i respektive 

sektion samt kostnad för detsamma. 

 
Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2015 

Sektion Antal 
personer 

Månadsavl. 
Tillsvidare 

Månadsavl. 
Visstid 

Motsv. antal 
årsarbetare 

Timavl. 
visstid 

Antal 
personer 

Månadsavl. 
Tillsvidare 

Månadsa
vl. Visstid 

Motsv. 
antal 

årsarbetare 

Timavl. 
visstid 

Lärande 604 359  101 420,01 144 596 344 74 381,19 178 

Omsorgen 709 432  62 430,91 215 649 410 59 409,75 180 

Service 34 32 1 31,94 1 32 26 6  31,29 0 

Näringsliv & strat 8 8  0 8,0  0  18  15  2  16,50  1  

Tekniska 147 105  14  109,88  28  144  103  6 101,29  35  

Totalt 1502 936  178  1000,74 368 1439  898  147  940,02  394  

 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda samt kostnad 

  Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2015 

Sektion Antal timmar Motsv. antal 
årsarbetare 

Kostnad Antal timmar Motsv. antal 
årsarbetare 

Kostnad 

Lärande 9460 19,11 1 308 000 kr 9519 19,23 1 271 000 kr 

Omsorgen 21990 44,42 2 750 000 kr 18828 38,04 2 369 000 kr 

Service 209 0,42 32 900 kr 239 0,48 33 100 kr 

Näringsliv & strat 0 0  0 kr 0 0  0 kr  

Tekniska 3360  6,79  431 700 kr  1487  3,0  175 900  

Totalt 35019  70,74  4 522 600 kr  30073 60,75  3 849 000 kr  

 

Sysselsättning (månadsavlönade) 

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver 

sysselsättningsstrukturen fördelat på antalet hel- 

och deltidsanställda av samtliga månadsavlönade.  

 

Tabellens högra kolumn beskriver 

medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom 

att antalet årsarbetare divideras med antalet 

anställda. 

Tabell 3 – heltid/deltid (månadsavlönade) 

  Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2015 

Sektion Heltid Deltid Medel-
sysselsättning 

Heltid Deltid Medel-
sysselsättning 

Lärande 73 % 27 % 91,3 % 72 % 28 % 91,2 % 

Omsorgen 47 % 53 % 87,2 % 45 % 55 % 87,4 % 

Service 82 % 18 % 96,8 % 87 % 13 % 97,8 % 

Näringsliv & strat 100 %  0 %  100 %  94 % 6 %  97,1 %  

Tekniska 71 %  29 %  92,3 %  72 %  28 %  92,3 %  

Totalt 61 %  39 %  89,8 %  60 %  40 % 90,0 %  
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Personalkostnader 

Nyckeltalen i tabell 4 redovisar total lönekostnad  

 
Tabell 4 - Lönekostnad arbetad tid 

  Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2015 

Sektion Total lönekostnad (mnkr) Total lönekostnad (mnkr) 

Lärande  32,8 mnkr 29,7 mnkr 

Omsorgen  34,2 mnkr 30,1 mnkr 

Service  2,7 mnkr 2,6 mnkr 

Näringsliv & strat 0,5 mnkr  0,8 mnkr  

Tekniska 9,0 mnkr  7,9 mnkr  

Totalt 79,2 mnkr 71,1 mnkr  

 

Frånvaro  

Nyckeltalet i tabell 7 beskriver sjukfrånvaro. 

Resultatet presenteras totalt och uppdelat på 

korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt 

kostnader totalt. Kostnaden avser endast 

sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och 

därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro 

har ofta flera kringkostnader som generellt sett är 

svåra att mäta. Dock finns det till exempel samband 

mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög 

andel timavlönade medarbetare.  

 
Tabell 7 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

  Kvartal 1 2016   Kvartal 1 2015 

Sektion Sjukfrånvaro 
total 

Sjukfrånvaro 
korttids 

Sjukfrånvaro 
långtids (mer 
än 59 dagar) 

Kostnad Sjukfrånvaro 
total 

Sjukfrånvaro 
korttids 

Sjukfrånvaro 
långtids (mer 
än 59 dagar) 

Kostnad 

Lärande 5,26 % 2,86 % 2,40 % 471 000 kr 5,30 % 3,04 % 2,26 % 494 000 kr 

Omsorgen 7,69 % 4,78 % 2,91 % 892 000 kr 8,49 % 5,21 % 3,28 % 826 000 kr 

Service 4,78 % 1,48 % 3,24 % 23 000 kr 5,60 % 1,54 % 4,06 % 19 000 kr 

Näringsliv & 
strat 

4,39 %  4,39 %  0,0 % 13 000 kr 3,44 %  3,44 %  0,0 %  27 000 kr  

Tekniska 8,42 %  3,48 %  4,94 % 157 000 kr  6,40 % 3,87 %  2,53 % 100 000 kr  

Totalt 6,57 % 3,69 %  2,88 % 1 556 000 kr 6,71 % 3,99 %  2,72 % 1 466 000 kr 
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SERVICESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 

avvikelser, mnkr 

 

 
Budget Prognos Resultat 

Summa drift -45,1 -46,2 -1,1 

Summa investeringar -8,7 -8,7 0,0 

Investeringspotten uppgår till 8 550 tkr per 2016-04-30. 

 

Medborgarservice- och processtöd prognostiserar ett 

överskott om 363 tkr främst beroende på sjukskrivningar 

och vakanser i samband med personalomsättning samt 

föräldraledigheter. Integrationsverksamheten 

prognostiserar ett underskott på 1 537 tkr, som väntas 

täckas av det extra stadsbidraget för kostnader i 

samband med flyktingmottagande. Övriga 

verksamheter prognostiserar ett utfall i enlighet med 

budget. Prognosen förutsätter att kommunstyrelsens 

samt kommunfullmäktiges medel för oförutsedda 

händelser, samt investeringspotten, förbrukas under 

året. 

Åtgärder 

Servicesektionens prognos innebär en budget i balans, 

åtgärder behöver inte vidtas. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 

bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås. 

Analys 

Funktionen har en rutin som säkerställer att vid ev 

köbildning i växeln så "larmas" kollega som direkt 

startar upp ytterligare ett växelbord och hjälper till att 

korta kön. När en inringare ställer frågor till 

växeltelefonisten eller ber om hjälp att finna fram mer 

information ökar risken för köbildning. Det är viktigt att 

tänka på att ju fler krav och förväntningar som ställs på 

växeltelefonisten (svara på enkla frågor istället för att 

hänvisa vidare till handläggare) desto mer tid tar varje 

samtal vilket leder till högre risk för köbildning.  

Tillgänglighet för e-post: Goda fungerande rutiner finns, 

registrator ansvarar och diarieför inkommen post samt 

skickar vidare till ansvarig handläggare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Följa utvecklingen om förväntningar på 

växeltelefonisternas svarskompetens så att kraven är 

rimliga i förhållande till bemanningsnivå. 

 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett 

bra liv. 

 Ej påbörjad 

Invånaren som kommer i kontakt med 

kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott 

bemötande, bra service, snabb och korrekt 

handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås 

Analys 

Kunskapsbristen som identifierats ute hos 

sektionsadministratörerna har hindrat ett korrekt 

hanterande av registrering av handlingar. Genom ökad 

kunskap och nya och kompletterande rutiner anpassade 

efter verksamheterna säkerställs hantering av 

handlingar på ett korrekt sätt vilket är ett nödvändigt 

underlag för ett korrekt och skyndsamt utlämnande av 

handling. 

Högt medvetande internt om målsättningen och 

förväntan om gott bemötande leder till medvetet gott 

förhållningssätt och goda resultat  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbildningsinsatserna forsätter tillsammans med ett 

personligt handledande i upprättande av 

verksamhetsanpassade rutiner. 

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 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås. 

Analys 

Ny hemsida ställer krav på korrekt och uppdaterad 

information på de områden som Medborgarservice och 

processtöd ansvarar för. Vi har identifierat flera 

förbättringsområden men hinner inte riktigt med alla 

åtgärder som planerats pga av vakanser under 

sommaren och nödvändig prioritering av andra 

områden 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Prioritering av fortsatt utvecklingsarbete med 

informationen på hemsidan när vakanser är tillsatta. 
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Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Servicesektionens ekonomiska resultat för 2016 

exklusive åtgärder hänförbara till statsbidrag för 

integration förväntas bli ett budgetöverskott med 0,4 

mnkr. Det beräknade överskottet beror på 

sjukskrivningar, vakanser i samband med 

personalomsättning och föräldraledighet. 

Det är tre resultatmål som berör sektionen i nuläget. Av 

dessa beräknas två uppnås under 2016 och ett delvis 

uppnås. 

Sammanfattande analys 

Målen gällande tillgänglighet och gott bemötande och 

service förväntas uppnås under året. Ett målmedvetet 

arbete på funktionen för medborgarservice och 

processtöd med att förbättra rutinerna i telefonväxeln 

har givit ett bra resultat. Likaså har dialogen som 

regelbundet förs på funktionen om vikten av ett gott 

bemötande gjort att det målet beräknas att uppnås. 

Målet gällande medborgarens möjligheter till inflytande, 

delaktighet och möjlighet att påverka beräknas att delvis 

uppnås. Handlingsplan finns för att komma upp i nivån 

att målet uppnås helt, men personalomsättning och 

vakanser gör att bedömningen är att målet inte kommer 

att nås fullt ut under 2016. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

För att även uppnå målet för invånarens delaktighet, 

inflytande och möjlighet att påverka kommer 

utvecklingsarbetet att fortsätta. Kommunens nyligen 

implementerade nya hemsida ska användas i 

utvecklingsarbete för att på sikt nå målet. Rutiner 

behöver anpassas till den nya hemsidan. När det gäller 

det ekonomiska resultatet så förväntas en budget i 

balans för 2016. 
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NÄRINGSLIV- OCH STRATEGISEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 

avvikelser, mnkr 

 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -20,0 -18,9 1,1 

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

Sektionens verksamhet kommer att bedrivas inom den 

anvisade ramen. Prognosen för 2016 är ett överskott 

med 1,1 mnkr. 0,2 mnkr avser förlängd 

föräldraledighet, 0,1 mnkr avser bidrag till 

fiberföreningar, 0,2 mnkr avser lägre avgift till Leader, 

0,3 mnkr avser planarbete, 0,2 avser budgeterade medel 

för Business Region Borås samt 0,2 avser 

marknadsföringsåtgärder. På bygg- och 

miljöverksamheten prognostiseras ett underskott på 0,1 

mnkr, som väntas täckas av det extra stadsbidraget för 

kostnader i samband med flyktingmottagande. 

Åtgärder 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda 

bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas 

behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Prognosen är att målet kommer uppfyllas. 

Analys 

Inom turism har en ny websida har publicerats i 

samverkan med Svenljunga kommun. Tranemo 

kommun är nu med i ett projekt angående Infopoints 

tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen. 

Borås Borås är projektägare. En gemensam 

fiskebroschyr tillsammans med Svenljunga undersöks 

för genomförande 2017. 

Handlingsplan för besöksstrategin är under planering. 

Tranemo är tillsammans med Svenljunga mycket 

närvarande på Facebook och Instagram under namnet 

svenljungatranemoturistbyrå och viss marknadsföring 

av dessa har bidragit till fler besökare och följare. 

Information om folkhälsomålen finns på hemsidan med 

tips och vägledning. 

Ny responsiv hemsida är nu lanserad. Verksamheterna 

känner till våra kanaler på sociala medier och använder 

dessa via kommunikatörerna. Regelbundna träffar 

genomförs med redaktörer som är ansvariga för 

verksamheternas sidor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Hemsidan kommer att uppdateras mer kontinuerligt.  

 

Tidsbrist har funnits på grund av bristande 

personalresurser men ny kommunikatör har anställts. 

För att få fler medborgare att söka folkhälsobidraget 

kommer folkhälsosamordnaren ta direktkontakt inför 

nästa ansökningsperiod med föreningsliv och byalag 

för att förklara vad de kan söka pengar för. För att lyfta 

fram kommunen i folkhälsofrågor är vi medarrangörer 

för konferensen den 22/9 i Borås, Att Skapa samhälliga 

förutsättningar för integration och hälsa. 

För att få den grafiska profilen att genomsyra hela 

förvaltningen kommer en grafisk profilgrupp tillsättas 

under året men tjänstemän från samtliga sektioner. 

Kommunikationsstrategin är ännu inte påbörjad men 

planeras vara klar under 2016. 

Kollektivtrafiken är viktig för kommunen. Den 1 april 

införde Tranemo kommun seniorkort. Detta innebär 

gratis resor för personer 65+ inom Tranemo kommun. 

Kommunen kommer även att införa gratis resor för 

ungdomar födda mellan 1997-2001 som gäller under 

juni, juli och augusti 2016. Under första kvartalet av 

2016 har kommunen frågat kommuninvånarna om 

kollektivtrafikhållplatser och dess placeringar. 

Synpunkter har omhändertagits och dessa ligger till 

grund för det fortsatta arbetet med Västtrafik gällande 

hållplatsinventeringar. Arbetet beräknas klart juni 2016 

med implementering av eventuellt nya hållplatslägen 

under hösten. 

Förvaltningen har varit pådrivande i arbetet med 

trafiksäkerhet både avseende skolskjuts och linjetrafik. 

Stående i Västtrafiks bussar upplevs av medborgaren 

som ett bekymmer varför förvaltningen arbetat för 

förstärkningsturer på bland annat linje 208 från 

Tranemo mot Ulricehamn. Senaste förstärkningsturen 

på denna sträcka infördes april 2016. 

I december 2015 gjorde kommunen ett tillköp av 

Västtrafik för ny busstur mellan Grimsås och Tranemo. 

Detta var ett led i arbetet med paragraf 37 finansierat av 

Länsstyrelsen. Den 3 maj 2016 förändrade förvaltningen 

bussturens avresetid från Tranemo för att bättre passa 

bland annat SFI och elever vid 

Transängsskolan/gymnasiet. Förvaltningen kommer att 

låta denna busstur löpa på även under nästkommande 

år. Förhoppningen är att resande tar fart bland annat 

tillföljd av seniorkort och det faktum att tiderna 

förhoppningsvis är bättre anpassade efter elever. 

Västtrafik har i sin Genomförandeplan för Tåg 2020 

redogjort för satsningar på regional tågtrafik mellan 

Borås och Värnamo med start 2017. Sträckan skall 

trafikeras med två dubbelturer/dag. Detta ligger i linje 

med Västra Götalands regionala målbild för tåg 2035 

där 10 dubbelturer skall trafikera sträckan Borås-

Värnamo. För kommunens vidkommande är det 

särskilt angeläget att få till ytterligare tågstopp utöver 

Limmared. Dessa tågstopp är Länghem och Grimsås. 
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Västtrafik har nu låtit meddela att på grund av 

fordonsbrist kommer satsningen på regionaltåg kunna 

påbörjas 2018. Förvaltningen har under våren 

genomfört besök i Region Skåne. Region Skåne har på 

ett framgångsrikt sätt i samverkan med kommuner och 

Trafikverk tillskapat nya stationer längs med befintlig 

bana. Den insikten förvaltningen fick sig till del vid 

mötet med Region Skåne och näringslivet är viktigt i 

det fortsatta arbetet med stationssamhällen i Tranemo 

kommun. Metoden för hur de gått tillväga bör även till 

viss del kunna appliceras på VGR och Trafikverket 

region Väst. 

Under första kvartalet av 2016 har linje 510 mellan 

Tranemo och Gislaved varit föremål för genomlysning. 

Västtrafik har aviserat att de inte längre kan bedriva 

linjetrafik längs med sträckan på grund av för lågt 

resandeunderlag. JLT (Jönköpings länstrafik) har dock 

haft en vilja att fortsätta trafikeringen. Tranemo 

kommun har beslutat att finansiera linjen till 50% för att 

få till stånd en fortsatt trafikering. Den resterande 

finansieringen står VGR för. 

Kust till kustbanan sträcker sig från Göteborg till 

Kalmar och Karlskrona och ingår i korridoren Baltic-

Link. Målsättningen är att Skandinavien, via 

färjeförbindelsen Karlskrona – Gdynia, skall anslutas 

till en ny nord-sydliga transportled genom Östra 

Europa med tillgängliga och hållbara transporter till 

gagn för näringslivet längs hela korridoren. 

I Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Göteborg – Borås 

konstateras bland annat följande, ”På nationell nivå finns 

ett behov av att i framtiden transportera gods mellan 

Göteborgs hamn och Småland/ostkusten samt södra Sverige" 

Redan idag finns stora godsflöden som till stor del går 

på befintlig järnväg, Kust till kustbanan, såsom 

godstransporterna mellan Volvo Olofström och Volvo 

Torslanda, containertåg mellan Göteborgs hamn och 

terminalerna i Småland liksom transporter från hamnen 

i Halmstad. Person- och godsflödet mellan Polen och 

Sverige har sedan starten av Stena Lines linje 

Karlskrona – Gdynia stadigt ökat. Åtgärdsvalsstudien 

som Trafikverket genomfört om framtidens 

infrastruktur i stråket Göteborg-Borås visar att det finns 

ett tydligt önskemål om fortsatt tågtrafik på Kust till 

kustbanan. En tåganslutning av Landvetters flygplats 

kommer att innebär en tydlig ökning av 

personresandet. SJ konstaterar att personresandet på 

Kust till kustbanan redan har ökat. En utbyggnad av de 

nya stambanorna kommer ytterligare att medföra en 

ökad betydelse och roll för Kust till kustbanan som 

anslutnings bana till stambanorna. Värnamo har under 

första kvartalet 2016 accepterat Sverigeförhandlarnas 

bud gällande en station för Europakorridoren. Detta 

gör Kust till kustbanan till en viktig matarbana för 

höghastighetsjärnvägen. 

Åtgärdsvalsstudier har genomförts för olika delsträckor 

på Kust till kustbanan frånsett Värnamo – Borås. Även 

för denna del erfordras en studie för att visa på vilka 

åtgärder som krävs för att banan ska kunna inrymma 

en utökad trafik. 

Under första kvartalet av 2016 har kommunen varit 

delaktiga i Entreprenörsregionen och Baltic Link. 

Tranemo kommun innehar vice ordförandeposten i 

Baltic link. Entreprenörsregionen har haft ett möte med 

trafikverksregionerna samt länstrafikhuvudmännen i 

den aktuella regionen. Syftet med mötet var att 

diskutera den gränsöverskridande infrastrukturen och 

belysa de faktiska bristerna som uppstår tillföljd av de 

administrativa gränserna. Mötet syftade också till att 

skapa en samsyn kring gemensamma 

infrastruktursatsningar som är av största vikt för 

regionen som helhet. Kust till kustbanan och riksväg 27 

är objekt som berör kommunen. Riksväg 27 har under 

första kvartalet av 2016 (av Trafikverket) blivit 

klassificerad som en regionalt viktig väg. Kommunens 

ambition såväl som Boråsregionens var att uppgradera 

vägen till nationellt och internationellt viktig väg. 

Anledningen till att kommunen och Boråsregionen 

strävat efter en "högre" klassning är viljan att få till 

stånd en 2+1 väg på sträckan genom Tranemo 

kommun. Arbetet med att få till 2+1 väg genom 

kommunen fortsätter. Viktiga aktörer är bland annat 

VGR som i egenskap av länsplaneupprättare kan ta 

beslut om att bygga 2+1 väg. Ett möte mellan 

Entreprenörsregionen och VGR kommer att hållas på 

tjänstemannanivå i juni månad 2016 då dessa frågor 

lyfts. Tranemo kommun har under första kvartalet 2016 

försökt få till stånd ett möte med VGR för att diskutera 

viktiga vägsatsningar i regionen. Bland annat vill 

kommunen få riksväg 27 som ett prioriterat stråk i 

regional plan. Om så blir fallet tillfaller stråkpengar 

aktuell väg. 

Viltstängsel kommer att påbörjas på sträckan Länghem-

Kilakorset med start hösten 2016. Det återstår byggande 

av viltstängsel på betydande delar av riksväg 27 från 

Tranemo mot F-länsgräns. Under första kvartalet av 

2016 aviserade Trafikverket i sin landsbygdssatsning på 

kollektivtrafik och infrastruktur att sträckan 

Gölingstorp-F -länsgräns skall få ny beläggning under 

2018. Detta är dock ännu inte beslutat. 

Skolskjutsen har under första kvartalet 2016 genomgått 

en ruttoptimering som bygger på minskade 

totalkostnader och minskad restid för 

skolskjutsberättigad. Arbetet kommer att resultera i en 

effektiviserad och bättre skolskjuts under 2016-2017. 

Hållplatsinventeringarna är genomförda av NTF och 

har resulterat i ett bra underlag för vidare 

trafiksäkerhetsarbete. Ett antal nya blanketter har 

publicerats på Tranemo kommuns hemsida, detta för 

att öka kvaliteten och likställdheten. Exempel på detta 

är att vårdnadshavare inför varje läsår måste ansöka 

om växelvis boende, alla skolskjutsärende med beslut 
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hanteras numera i ärendehanteringssystemet LEX, 

vårdnadshavare ges möjlighet att åberopa särskilda 

skäl till skolskjuts via kommunens hemsida, blanketter 

för entreprenören om att rapportera tillbud finns likaså 

tillgängliga på kommunens hemsida. 

För att tydliggöra hur planprocessen kommer 

planbesked införas. Under hösten kommer arbetet med 

implementering och rutiner kring detta fortsätta 

utarbetas. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett 

bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås. 

Kommentar 

De regelbundna aktiviteterna inom folkhälsa för det 

trygghetsskapande arbetet pågår som planerat. Ihop 

med aktiviteterna ligger en reviderad 

samverkansöverenskommelse till grund för att 

medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

Folkhälsoinsatser sker löpande, vi erbjuder bl.a. en 

föreläsningsserie "Tema livsviktigt " där vi i år satsar 

stort på kost och hjärna, då vi har övervikt i 

befolkningen samt att den psykiska ohälsan ökar och 

ett samband finns mellan dessa frågor. Vi erbjuder 

goda förutsättningar för integration, föräldrastöd, 

aktiviteter i kommunen, informerar ungdomar genom 

besök på skolan, utmärkt förening- projekt mm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förvaltningen fortsätter med de planerade aktiviteter 

som pågår för att medborgarna ska känna sig trygga i 

kommunen. Det lokala brottsförebyggande rådet ska 

vidareutvecklas för att optimera det trygghetsskapande 

arbetet. 

Arbetet för att skapa förutsättningar till att ha goda 

uppväxtvillkor (vilket är förutsättningen för att leva ett 

bra liv) är i fokus och är grunden till arbetet för 

folkhälsan där vi arbetar vidare. 

Förvaltningen jobbar med gestaltning av allmänna ytor 

för att trygga en säker och trivsam miljö, tillgänglig för 

alla. 

Avseende infrastruktur har förvaltningen har under 

första kvartalet 2016 tagit fram en bredbandsstrategi 

som sträcker sig fram till och med år 2020. Syftet med 

strategi är att skapa förutsättningar för fortsatt 

bredbandsutbyggnad så att fler kan delta i det 

demokratiska samhället och kunna använda digitala 

tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas. 

Strategin visar kommunens bredbandsmål och föreslår 

ett antal åtgärder för att nå dem. Detta för att ge 

kommunens invånare och näringsliv bäst nytta, 

förbättrad miljö och en hållbar utveckling. 

Följande mål är uppsatta i strategin 

 100 % av kommunens hushåll och företag ges 

möjlighet till robust bredband med en hastighet på 

minst 100 Mbit/s symmetriskt. 

 100 % av kommunens yta bör nås av någon typ av 

mobilt bredband med minst 30 Mbit/s. 

Bredbandsstrategin är väl förankrad med 

fiberföreningarna inom kommunen. 

Inom landsbygdsutveckling har ansökningar om 

försköningsmedel kommit in och beslutsprocessen 

startar inom kort. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska 

uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

service, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse:  

Målet kommer att uppfyllas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tjänstemännen arbetar kontinuerligt med att vara 

pålästa inom respektive ansvarsområde för att målet 

ska uppnås. I sektionen arbetar vi med att ge invånarna 

ett gott bemötande, bra service och korrekt 

handläggning. 

Vid frånvaro hänvisas e-post till växel och automatiskt 

meddelande läggs in vid längre frånvaro. 

Kommentar: 

Avseende området skolskjuts så är det två veckor efter 

det att föräldrar får ett brev hem om skolskjutstider 

som telefonbelastningen är hög på 

skolskjutshandläggaren. Detta kan innebära att denne 

inte alltid är nåbar ögonblickligen. För att hantera 

ärenden skyndsamt hänvisas till e-post samt att växeln 

stöttar upp med att ta meddelanden. 

Vi planerar att samtlig personal inom 

turisminformation kommer att få genomföra en on-

lineutbildning i värdskap. Vi kommer att genomföra en 

utbildningsresa för nyanställd personal för att de ska få 

lära sig mer om och uppleva några av våra besöksmål. 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förvaltningen är i färd med att ta fram en 

bostadsförsörjningsplan. Planen beräknas klar i slutet 

av juni 2016. Arbetet har bland annat inneburit att träff 
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har hållits med de lokala byggherrarna under första 

kvartalet 2016. Vidare har möten genomförts med 

arbetsmarknadsenheten, socialenheten, Tranemo 

bostäder och kommunens integrationssamordnare. Allt 

i syfte att se över de olika behov som finns i 

kommunen. Behoven kommer att beskrivas i 

bostadsförsörjningsplanen. 

Förvaltningen jobbar för att erbjuda ett varierat utbud 

av boendemöjligheter i kommunen som helhet. En 

parkeringsnorm har framarbetats för att säkerställa att 

inte grönytor används för onödigt mycket parkering. 

Inom miljöstrategiska arbetet har vi i år brutit ner 

tidigare mål och därmed skärpt och förtydligat vad vi 

menat med hållbar planering. Arbetet med främst 

ekosystemtjänster och förtydligandet av vad vi menar 

med hållbart byggande kommer fortsätta under året. 

Att få med ekosystemtjänster i detaljplanearbetet 

kommer intensifieras under hösten. 

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis uppnå målet. 

Analys 

Tranemo kommun har årligen dialog med Västtrafik i 

syfte att utveckla kollektivtrafiken. Kommunen ges 

möjlighet att beskriva utbyggnadsplaner och 

samhällsförändringar som kan påverka 

kollektivtrafiken. Utöver detta ges kommunen 

möjlighet att påverka utformandet av 

trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av 

kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som 

kommunen kan påverka kollektivtrafikens utveckling. 

God ekologisk och kemisk status i kommunens 

mark, vattendrag och sjöar (Vatten) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Nej 

Analys 

Vi har fortfarande vattendrag som är påverkade av 

försurning som inte kalkas. Arbetet har dock påbörjats 

för att komma till rätta med det men arbetet tar tid. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Biotopkartering av Musån är en del av att upprätta en 

åtgärdsområde för kalkning som planeras i år. 

Kunskapen om vandringshinder är fortsatt låg inom 

kommunens mark. 

Naturen i kommunen är en viktig och attraktiv 

tillgång (Natur) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Delvis 

Analys 

Naturvårdsplanen kommer troligen bli klar antagen i 

år, den är nu för politisk hantering.. I naturvårdsplanen 

kommer nya verksamhetsmål för detta presenterar och 

arbetas in. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta in de nya verksamhetsmålen. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer nås 

Analys 

Det är långvarig trend att kollektivtrafik ersatt poolbilar 

vid längre resor. Andelen miljöbilar är fortsatt hög. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Många resor till möten kan ersättas av 

videokonferenser eller resfria möten via lync. Ska vi nå 

regionala och nationella mål om fossilbränslefria 

fordonsflottor bör kommunen sätta nya fordonsmål. 

Beskrivningsfält 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott 

företagsklimat. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet kommer att uppnås 

Analys: 

Under årets första månader har en rad företagsbesök 

gjorts. 

Vid möten med aktörer utgår vi ofta från 

affärsplansmallen från Turistrådet Västsverige för att 

peka på de krav som sätts utifrån Sverige, Norden, 

Världenperspektiv. Denna arbetar vi utifrån för att öka 

exportmognaden hos våra aktörer. 

Samverkan sker idag främst med Svenljunga kommun 

och med Turistrådet Västsverige. Men även med de 

övriga kommunerna i Boråsregionen, främst i form av 

projekt. 

Tillsammans med Connect Väst har två 

kompetenspaneler genomförts, en modell för att få 

företag att ta nästa steg till att utvecklas. Ett samarbete 
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med Nyföretagarcentrum och Svenljunga kommun är 

inlett för ett projekt riktat mot att öka kvinnligt 

företagande. 

Företagarfrukost som är en mötesplats för alla 

företagare har skett vid tre tillfällen i år. 

Beskrivningsfält 

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 

Måluppfyllelse  

Målet kommer uppnås 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Politiker luncher ska genomföras under året. 

Folkhälsobidraget är till för att öka delaktigheten i 

samhället och känna att man har ett inflytande i 

kommunen. Bidraget ska uppmuntra till 

förutsättningarna för välviljan att sprida 

folkhälsoinsatser i kommunen. Förvaltningen arbetar 

med att få in fler ansökningar till folkhälsobidrag 

genom att synas ute exempelvis med föreläsning om 

vårt lokala folkhälsoarbete i kommunen. 

Folkhälsosamordnaren föreläser också om vårt arbete 

för elever i gymnasieskolan. 

Under slutet av 2015 och första kvartalet av 2016 har en 

skolskjutsgrupp bildats. Gruppen har arbetat med 

trafiksäkerhet, linjetrafikstrategi och handlingsplan för 

skolskjuts. I gruppen har representanter från 

brukarråden bjudits in för att deltaga. Gruppen har 

även involverat rektorer, NTF, Västtrafik och konsulter 

under ledning av Tranemo kommun. Arbetets ambition 

har varit att öppna upp skolskjutsplaneringen och 

arbetet med densamma. Gruppen kommer även 

fortsättningsvis träffas vid behov. 

Under årets första månader har kommunen inte aktivt 

arbetat med LEADER då programmet precis startats. 

Vid förfrågningar om andra projektmedel vägleder 

kommunen aktörer vidare till möjliga externa 

finansieringsmöjligheter. 

Vi för dialog med byalagen i samband med 

försköningsmedel. Just nu pågår ett arbete med att höja 

och lyfta orterna genom Arenaveckan. Vi har även 

informerat om möjligheten till LEADER Sjuhärad 

under vinterns kommunbygderåd. 

Inlägg formuleras för att öppna upp för dialog på 

Facebook. Instagramkontot är igång och speglar 

verksamheternas vardag. 

En dialog för kontinuerligt med näringslivet för att de 

ska kunna påverka innehållet i till exempel 

företagarfrukostar eller om de önskar andra 

insatser/aktiviteter. 

Införandet av planbesked kommer öka medborgarens 

möjlighet till påverkan i planprocessen. Införandet 

kommer också säkerställa att alla får samma hantering. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Målen prognostiseras att uppfyllas inom ramen för 

budgeten. 

Sammanfattande analys 

Sektionen är nu fullt bemannad och flertal tidigare 

pågående projekt är nu avslutade och påverkar 

måluppfyllelsen positivt. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

Sektionen är sedan maj månad fullt bemannade. En 

kommunikatör har valt att avsluta sin tjänst och 

tjänsten är nu tillsatt. Detta innebär att vi nu kan 

fokusera på att ta upp de uppdrag som under 2015 inte 

var möjliga att genomföra samt arbeta för att nå 2016 

års mål. Vi kommer att nå budget i balans. 
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LÄRANDESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 

avvikelser, mnkr 

 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 260,9 270,0 -9,1 

Gymnasium 59,8 62,9 -3,1 

Förskola, grundskola. särskola 153,7 158,7 -5,0 

Kultur och fritid 16,0 17,3 -1,3 

Övergripande verksamheter 31,3 31,0 0,3 

Summa investeringar 4,6 5,3 -0,7 

Lärandesektionens samlade prognos resulterar för 

närvarande i ett budgetunderskott motsvarande 9,1 

mnkr. Av detta underskott beräknas ca 6,8 mnkr vara 

relaterade till det ökade mottagandet av nyanlända och 

kan troligen finansieras genom utökad budgetram. 

Sektionens underskott beräknas därmed uppgå till ca 2,3 

mnkr och kommenteras nedan. 

Området övergripande verksamheter prognostiserar ett 

budgetöverskott på ca 0,7 mnkr. Den enskilt största 

anledningen är ett minskat köp av skolplatser hos andra 

kommuner och övriga utförare inom grundskola, vilket 

beräknas innebära ett överskott med ca 0,9 mnkr. 

Ledning och administration samt verksamheten för 

kompetens och utveckling beräknas resultera i ett 

överskott på 0,5 mnkr pga av sjukskrivning samt 

återhållsamhet. Skolskjutsar beräknas resultera i ett 

underskott med ca 0,4 mnkr. Det bör poängteras att den 

upphandlade skolskjutsen beräknas hålla sig inom 

budget, det är kostnader för övrig skolskjuts såsom 

växelvis boende, förstärkningsbuss mm som likt 

föregående år är höga. Dessutom ökar kostnaderna från 

Västtrafik angående elevers busskort. 

Kostnaderna för köp av barnomsorgsplatser från de 

fristående enheterna i kommunen fortsätter öka och 

beräknas resultera i ett underskott med 0,2 mnkr. 

Antalet barn ökar endast marginellt men antalet 

tillsynstimmar ökar mycket. 

Området förskola, grundskola och särskola redovisar ett 

beräknat underskott med 1,8 mnkr. Den största delen 

hänförs till ökad barnsomsorg och därmed bemanning 

på förskolorna i Limmared och Länghem samt utökning 

med en förskolechef från augusti. Ytterligare en orsak 

till det stora underskottet inom förskola, grundskola, 

särskola är besparingen som lades på sektionen med 

anledning av mindre barngrupper. Det lades en 

besparing 2016 på 1,5 mnkr men endast 0,75 mnkr 

kommer in som bidrag 2016. Resterande 0,75 mnkr finns 

nu som underskott i prognosen. För läsåret 16/17 har det 

sökts bidrag på nytt men detta kräver insatser minst 

motsvarande nivån som bidraget. 

Området gymnasium prognostiserar ett underskott på 

1,6 mnkr. Köp av platser avseende vuxenutbildning i 

andra kommuner beräknas resultera i ett  

 

budgetunderskott på ca 0,6 mnkr. Likt föregående år är 

efterfrågan på vuxenutbildningen stor. Den absolut 

största andelen platser köps från Svenljunga kommun. 

Kostnaderna för ledning och administration beräknas 

överstiga budget med 0,4 mnkr. Under vårterminen 

finns en konsult inhyrd som rektor samt att ordinarie 

administratörer är föräldralediga och delvis sjukskrivna. 

Flera nya personer gör att det behövs något högre 

bemanning. 

Verksamheten för undervisningen inklusive ordinarie 

IM-språk-verksamheten bedöms resultera i ett 

underskott med 0,8 mnkr. 

Övriga verksamheter inom området beräknas ge ett 

överskott med ca 0,2 mnkr och därmed blir det ett 

samlat budgetunderskott med 1,6 mnkr för området. 

Området kultur och fritid prognostiserar ett överskott 

på ca 0,4 mnkr, varav 0,3 mnkr avser vakanser inom 

fritidsgårdsverksamheten samt 0,1 mnkr inom 

biblioteket. 

Avslutningsvis bör nämnas att det finns ett par 

osäkerhetsfaktorer som kommer påverka resultatet men 

vi vet i dagsläget inte med hur mycket. Den största 

delen är pengar för asylsökande från Migrationsverket. 

Dessa medel släpar efter en hel del då Migrationsverket 

inte hinner med. Det gör att utfallet för 2015 ännu inte är 

klart. Vi har då fått boka upp ett prognostiserat resultat 

för 2015 och har även arbetat in en prognos i ramarna på 

förväntade bidrag för 2016. Skulle utfallet för 2015 och 

2016 avvika mycket från våra prognoser kan det påverka 

resultatet kraftigt. Våra beräkningsprognoser är snarare 

försiktiga än optimistiska. Även inbrottet på 

Tranängskolan kommer att påverka resultatet. Exakta 

kostnader för att återställa verksamheten är inte klart 

men det kan komma att handla om summor upp emot 

närmare 0,5 mnkr. 

Åtgärder 

Inga effektiviseringar är möjliga den rådande 

arbetsbelastningen är mycket hög vilket redovisas i 

medarbetarenkäten 2016. Sektionen har målet 

"Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt" 

och så görs redan idag. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och 

mångfald utifrån invånarnas behov samt vara 

tillgänglig för alla kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid bra. 

Förskolan kö. 
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Analys 

Förskolan fullbelagd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad pågår. 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Inga nya resultat. 

Analys 

Terminsuppföljning gjordes i dec/jan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kvalitetsanalys kommer i augusti. 

Verksamheten ska stimulera och bidra till barns 

utveckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

God men något lägre än tidigare år. 

Analys 

Förskolan är arbetstyngd och trångbodd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad av förskolor rekrytering ytterligare chefer 

och personal. 

Varje elev kan använda moder teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

IKT satsningen löper enligt plan. 

Analys 

Viss riktningsförändring tagen i F-6. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad med Google apps for education GAFE. 

Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för 

att nå målen i läroplanen. (Utvecklad elevhälsa ) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Överlag god. 

Analys 

Förstärkningar har gjorts och Elevhälsan har prioriterats. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt Elevhälsoplanens intentioner. 

Utveckla undervisningen i matematik via 

matematiklyftet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen för utbildningsinsatsen är god. 

Elevernas resultat återstår att se om det blivit någon 

effekt. 

Analys 

Matematiklyftet har upplevts positivt av alla deltagare 

och avslutas i år. Sista läsåret har samtliga genomfört en 

IKT modul. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Implementera den nya didaktiska kunskapen i 

undervisningen och fortsätta det kollegiala lärandet. 

Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Senaste kommentar 

Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. Ett omtag togs i 

frågan då det ordnades en kompetensutvecklingsdag 7 

mars för all personal från förskola upp till gymnasiet. 

Analys 

Rektors/Förskolechefs prioritering, lokala engagemanget 

och medarbetarnas förkunskaper har haft stor betydelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mer styrdokument och stödmaterial från Skolverket har 

kommit 2016. Detta tillsammans med en plan för 

TRanemo kommun kommer säkra upp arbetet. 

Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig 

trygga i förskola, fritidshem och skola samt 

målgruppen för verksamheten inom kultur och 

fritid. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Marginella förändringar överlag höga resultat dock en 

märkbar försämring i förskolan. 

Analys 

Hög beläggning i förskolan. Tillgången för barn med 15 

timmars placering och den förändring som gjordes 

temporärt vid årsskiftet har lett till ett missnöje. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett 

bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid har ett mycket högt "nöjdhetsindex" 

och fyller en viktig funktion här. Skolan börjar också bli 

allt bättre på att möta "alla". 

Analys 

Kultur och Fritid har blivit bättre på att målstyra sin 

verksamhet. Skolan har utvecklat elevhälsan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fortsätta påbörjat arbete med det som nämns ovan i 

analysen. 

Invånaren som kommer i kontakt med 

kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott 

bemötande, bra service, snabb och korrekt 

handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, 

föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. 

Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, 

föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. 

Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Tillgängligheten via e-post till handläggare ska 

vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, 

föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. 

Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, 

föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. 

Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och 

kansli. 

Medborgares möjligheter till inflytande, 

delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 

Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Överlag goda resultat. 

Analys 

En viss tillbakagång förskolan.(15 timmars) 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering av personal till förskolan. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Bedömningen nu är att utfall och resultat kommer ligga 

nära 2015 års utfall. 

Sammanfattande analys 

Vi har svårt att ta nästa steg resultatmässigt. Sektionen 

är belastad och vi kommer byta flera chefer under året 

vilket gör att vi tappar fart. Den höga andelen 

nyanlända, Skolinspektionens regelbundna tillsyn och 

arbetet med att rekrytera nya chefer gör att 

arbetsbelastningen tippar över. Medarbetarenkäten visar 

tydligt på detta. 
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Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

Några prioriteringar eller åtstramningar är inte aktuella. 

Sektionen behöver komma i ett normalt driftläge, höga 

ambitioner i kombination med ut-, om- och nybyggnad 

tillsammans med den situation som beskrivits för läsåret 

15/16 gör att det inte behövs stora omvälvningar. Mer 

handlar om att fortsatt behålla och utveckla det goda 

utvecklingsarbete som pågår i sektionen men tappat fart 

pga den höga arbetsbelastningen. Snabba satsningar 

med korta ledtider från regeringen skapar också en oro 

och stress i organisationen. Karriärstjänster, 

Lärarlönelyft, Lågstadielyftet, Mindre barngrupper i 

förskolan etc. etc.

Nyckeltal 

 
Prognos 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Grundskolan    

Antal elever i grundskolan 1 391 1 332 1 321 

Total 

bruttokostnad/grundskoleelev 

(kr) 

93 904 97 408 95 943 

Gymnasieskolan    

Antal elever i 

gymnasieutbildning, 

ungdomsgymnasiet 

543 525 488 

Antal elever i Tranemo 

gymnasieskola 
395 345 311 

Total kostnad per ungdomselev 

i kr 
120 553 122 684 130 777 

Förskola, fritidshem, pedagogisk 

omsorg 
   

Antal inskrivna barn i förskolan, 

15 okt 
539 525 473 

Bruttokostnad per barn i 

förskolan i kr 
106 300 108 545 103 632 

Antal inskrivna barn i fritidshem, 

15 okt 
461 368 360 

Bruttokostnad per barn i 

fritidshem i kr 
41 081 37 354 39 160 

Antal barn i enskilda förskolor 66 65 76 

Bidrag per barn till enskilda 

förskolor (kr) 
102 545 89 160 92 049 

    

Alla elev- och barnantal gäller 

prognos 15/10-2016 
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OMSORGSSEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 

avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 233,1 244,8 -11,7 

Gemensam verksamhet 

omsorg 
12,3 12,0 0,3 

Vård- och omsorg 123,6 127,1 -3,5 

Funktionsnedsättning och 

socialt stöd 
61,2 64,7 -3,5 

Myndighetsfunktion 36,0 41,0 -5,0 

Summa investeringar 1,9 1,9 0,0 

Efter årets första tertial prognosticeras en negativ 

budgetavvikelse med -11,7 mnkr för 

omsorgssektionen. Av det förväntade underskottet 

kan -2,4 mnkr härledas till det ökade mottagandet 

av nyanlända vilket bör kunna finansieras genom 

det statliga bidrag som kommunen har erhållit för 

integration. Förklaring till kvarvarande underskott 

om -9,3 mnkr följer nedan. 

För gemensam verksamhet prognosticeras ett 

överskott med 0,3 mnkr. Den positiva avvikelsen 

kan främst härledas till vakanser i form av 

verksamhetsutvecklare, systemförvaltare samt 

funktionschef. I prognosen ingår även en ny 

funktionschef för myndighetschef med beräknad 

start i september. 

Prognosen för vård och omsorg är -3,5 mnkr. I 

underskottet ingår en ny områdeschef med 50 % 

från och med maj samt ett nytt löneavtal för 

undersköterskor som beräknas överskrida budget 

med närmare 0,4 mnkr. Dessutom ingår beräknade 

merkostnader för införandet av en ny 

debiteringsmodul i Treserva, vilken planeras i 

samband med en bredvidgång. Ökade kostnader för 

hemtjänsten är den huvudsakliga orsaken till det 

beräknade underskottet. Under årets första tertial 

har planeringsverktyget TES helt införts i 

kommunens hemtjänstområden vilket har medfört 

ökade kostnader för planering och införande. Det 

kvarvarande underskottet motsvarar 4,0 

årsarbetare. Under perioden har även den beställda 

tiden ökat motsvarande 3,8 årsarbetare. 

Beräkningen bygger på att brukartiden är 68 % av 

total arbetstid och att resterande tid utgörs av restid 

och annan så kallad kringtid. Motsvarande siffra för 

trygghetsboendet uppgår vid beräkningen och 

enligt budget till 90 % brukartid då restid ej ingår. 

Däremot används trygghetslarmen i högre 

utsträckning på trygghetsboendet än i övrig 

hemtjänst, vilket medför en högre kringtid än den 

beräknade och därmed ett budgetunderskott. 

I nuläget råder det brist på demensplatser i 

Tranemo kommun. Till följd av detta riskerar 

kommunen ett vite om 0,2 mnkr, vilket är inräknat i 

prognosen. Bristen på demensplatser har dessutom 

medfört ökade kostnader för höjd bemanning på 

rehab- och korttidsenheten för oroliga brukare. 

Detsamma gäller för ett av kommunens somatiska 

boenden, där en brukare med demenssjukdom 

tillfälligt fått plats. Sektionen har i uppdrag att ta 

fram ett förslag för att lösa bristen på demensplatser 

och förslaget kommer presenteras under maj 

månad. Det förväntade underskottet kan även 

förklaras med ökad vårdtyngd på ett av 

kommunens demensboende, där brukare kräver en 

högre bemanning. Efter en tillsyn av lokalvård på 

vård och omsorgsboende gavs kritik och högre krav 

ställdes på hygien som i sin tur medfört ökade 

kostnader för lokalvård. Vakanser inom hälso- och 

sjukvård samt en svårighet att rekrytera 

sjuksköterskor ger troligen ett stort överskott, trots 

kostnader för övertid och inhyrd personal. Bristen 

på sjuksköterskor och rehabpersonal ger högre risk 

för vårdskador. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 

prognosticeras till - 3,5 mnkr inklusive 

flyktingverksamheten. Ett kostnadskrävande ärende 

har genererat ett underskott motsvarande -0,4 mnkr 

som överflyttas till extern placering inom kort och 

är framgent medräknad i prognos för 

institutionsvård . En tillfälligt ökad vårdtyngd på ett 

av kommunens servicebostäder har medfört ökade 

personalkostnader. På samma servicebostad finns 

dessutom en svårlöst överbemanning som bidrar till 

underskott. Orsak är att personalen har möjlighet 

att välja sysselsättningsgrad samtidigt som det 

krävs visst antal personal för schematäckning som i 

sin tur ger stora svårigheter att lägga ut arbetstid på 

andra arbetsplatser. I nuläget råder det brist på 

servicebostäder i form av lägenheter och 

kommunen riskerar därför vite om behovet inte kan 

tillgodoses. Vid en utökning av antalet 

servicebostäder i anslutning till nuvarande 

servicebostad kan problemet med överbemanning 

troligtvis lösas eftersom verksamheten då utökas 

och befintlig personalgrupp kan ge stöd inom 

ramen för bemanning. Inom daglig verksamhet 

finns ett ökat antal brukare, vilket medför ett 

underskott för habiliteringsersättning. Det ökade 

antalet brukare kräver en utökning av personal från 

och med juni. Daglig verksamhet har dessutom ett 

ej effektuerat besparingskrav om 0,25 mnkr där 

planen är att en sammanflyttning av kommunens 

dagliga verksamheter ska bidra till en viss 

besparing. Detta kommer ej att genomföras förrän 

år 2017. 

Myndighetsfunktionen förväntas redovisa ett 
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underskott med -5,0 mnkr inklusive 

flyktingverksamheten. Fortsatta 

rekryteringssvårigheter innebär höga 

konsultkostnader och därmed ett underskott. 2016 

tilldelades budgetmedel med 0,6 mnkr i syfte att 

införa 7-timmars arbetstid för socialsekreterare. 

Detta har på grund av personalbristen inte kunnat 

genomföras. Antal hushåll som uppbär 

försörjningsstöd har sedan motsvarande period 

föregående år ökat från i genomsnitt 104 till 115 

hushåll. Även genomsnittlig utbetalning per månad 

har blivit högre. Trots ökningen ser 

försörjningsstödet ut att kunna hålla sig inom 

budgetram, genom effektivare handläggning och 

följsamhet till riktlinjer framöver. Kostnader för 

institutionsvård och familjehemsplaceringar 

beräknas på helårsbasis öka med 3,4 mnkr (från 14,4 

till 17,8 mnkr) jämfört med föregående år. Främst är 

det dygnsavgiften för institutionsvård, såväl vuxna 

som barn, som har ökat betydligt under årets första 

tertial jämfört med motsvarande period för år 2015. 

Vi ser även ett ökat antal dygn för 

vuxenplaceringar. 

Åtgärder 

 Fortsatt analys och översyn av hemtjänsten 

- kan vi öka brukartiderna? 

 Planerade besök istället för trygghetslarm 

där det är möjligt. 

 Tillämpning av önskad sysselsättningsgrad 

 Arbeta enligt framtagen handlingsplan 

avseende bemanningsproblematik för 

myndighetsfunktionen samt arbeta fram 

handlingsplan för hälso- och 

sjukvårdspersonal  

 Vakanshålla lediga tjänster helt eller delvis 

 Restriktivt förhållningssätt vid all 

vikarietillsättning 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 

erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

brukarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Kommentar 

Inom funktionsområde funktionsnedsättning och 

socialtstöd pågår ett aktivt arbete med att 

implementera värdegrunden. 

Värdegrundens Implementeringsfas tar längre tid 

än beräknat beroende på att nyckelpersoner fått 

ytterligare uppdrag längs vägen och därmed har 

tidsplanen flyttats fram. Planering är att fortsätta 

med implementeringsplanen och därefter fortsatt 

arbete med uppföljning och fortlevnadsplan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med implementeringsplanen och därefter 

uppföljning och fortlevnadsplanen 

Ge alla brukare förutsättningar att leva ett 

bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis uppnås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I och med införandet av TES i alla hemtjänstgrupper 

blir det nu enklare att mäta kontinuitet av personal 

hos brukare. Ett arbete pågår med att organisera om 

i arbetslag och med stöd av TES styra upp en högre 

kontinuitet. När det gäller genomförandeplaner har 

arbetet omorganiserats så att områdeschef 

tillsammans med kontaktperson besöker alla nya 

brukare för att upprätta genomförandeplan. 

Brukarens trivsel och nöjdhet ska vara på en 

hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Brukarenkät genomförs under april månad inom 

funktionsnedsättning och socialtstöd. Efter att 

brukarenkäten är genomförd kommer resultatet 

analyseras och därefter vidare arbeta fram åtgärder 

och aktiviteter. 

Genom ökad personalkontinuitet  inom hemtjänsten 

möjliggörs en ökad trygghet och ökad nöjdhet hos 

brukare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom ett fortsatt aktivt arbete med fokus 

insatsplanering med hög prioritering på kontinuitet 

så möjliggörs högre nöjdhet och trygghet hos 

brukare 

Alla som kommer i kontakt med 

omsorgssektionen ska uppleva att han/hon 

får ett gott bemötande, bra service och 

snabba och korrekta svar på sina 

frågeställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att uppnås 

Analys 

Inom myndighetsfunktionen är planen att tillskapa 

en mottagningsfunktion som tar emot ärenden och 
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gör förhandsbedömningar som ger en ökad service 

samt möjliggör en snabb handläggning. Detta har 

försenats på grund av stora svårigheter att rekrytera 

socialsekreterare till verksamheten. 

Inom funktionsområde funktionsnedsättning och 

socialtstöd pågår ett aktivt arbete med att 

implementera värdegrunden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbete pågår med att stabilisera situationen på 

myndighetsfunktionen och att göra 

myndighetsfunktionen till en attraktiv arbetsplats i 

syfte att kunna rekrytera och behålla 

socialsekreterare framför allt inom arbetsområdet 

barn och unga. Arbetet bedrivs löpande och 

behandlas på APT 

Värdegrundens Implementeringsfas tar längre tid 

än beräknat beroende på att nyckelpersoner fått 

ytterligare uppdrag längs vägen och därmed har 

tidsplanen flyttats fram. Planering är att fortsätta 

med implementeringsplanen och därefter fortsatt 

arbete med uppföljning och fortlevnadsplan. 

Värdegrundsarbete och fokus på brukardelaktighet 

och inflytande beräknas ge ytterligare positiva 

effekter. 

  

Brukarens möjligheter till inflytande, 

delaktighet och möjlighet att påverka ska 

öka. Hon/han ska känna att hon/han blir 

lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

TES-samordnare kontaktar brukare för att skapa 

delaktighet och inflytande avseende vilken tid och 

dag insatser ska genomföras. 

Påbörjat arbete med att områdeschef tillsammans 

med kontaktperson gemensamt besöker brukaren 

för att upprätta genomförandeplan och öka 

delaktigheten för brukarna, samt regelbunden 

uppföljning av genomförandeplan. 

Efter 2015 års journalgranskning 

uppmärksammades det ett antal brister gällande 

social dokumentation. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med TES och kontakt med brukare 

för ökad delaktighet och så hög uppfyllelse av 

önskemål som möjligt. Fortsatt arbete med 

genomförandeplaner och uppföljning av dessa. 

Stärka kompetensen vad gäller social 

dokumentation. 

Arbete pågår med förbättringar på kommunens 

hemsida. 

Brukarenkäter inom funktionsnedsättning och 

socialtstöd genomförs under april. Efter detta analys 

av resultat och aktiviteter för högre måluppfyllelse. 

Omsorgssektionens resurser skall användas 

på ett effektivt sätt för att uppnå uppsatta 

mål för verksamheten 

 Ej påbörjad 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Avseende måluppfyllelse nås målen  

Målet avseende att alla som kommer i kontakt med 

omsorgssektionen ska uppleva att han/hon får ett 

gott bemötande, bra service och snabba och 

korrekta svar på sina frågeställningar skall vara på 

en hög nivå och beräknas nås, dock ej med budget i 

balans. 

Arbetet med att ha en god personkontinuitet inom 

hemtjänsten är en av insatserna för att skapa 

trygghet för brukare och ökar förutsättningar i att 

leva ett bra liv. Genom planeringsverktyget TES så 

kan måttet följas och personkontinuiteten nå det 

uppsatta målet. 

Fortsatt arbete sker genom värdegrundsarbete, 

fokus på brukardelaktighet och att enskildas 

inflytande kan ge fortsatt positiv utveckling. Arbetet 

med att se över information på hemsidan pågår. 

Det prognosticerade ekonomiska resultat per första 

tertialen -11,7 miljoner. 

Sammanfattande analys 

Det bedöms ej att verksamheten kommer att kunna 

uppnå budget i balans samt fullt ut uppnå samtliga 

resultatmål under innevarande budgetår. 

Anledning är ökat antal ärenden samt ökande 

omfattning av biståndsinsatser. Därutöver 

tillkommer stora svårigheter att rekrytera personal 

inom flera yrkesområden samt som en följd till detta 

en ökad arbetsbelastning. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

För att nå budget i balans 2016 krävs omfattande 

åtgärder i form av stora nedskärningar. Sektionen 

ser för närvarande inte att budget i balans kan 

uppnås men arbetet ska inriktas på att minska den 

negativa obalansen. Arbetet bör även fortsatt rikta 

sig mot att nå de prioriterade målen. 
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Nyckeltal 

 
Utfall 

160430 

Utfall 

150430 

Utfall 

140430 

Hemtjänst    

Antal beställda hemtjänsttimmar 22 091 20 563 20 199 

Personlig assistans    

Antal ärenden, personlig 

assistans enl SFB 
15 14 14 

Antal ärenden, personlig 

assistans enl LSS 
6 7 6 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i 

genomsnitt/mån totalt 
834 792 693 414 810 299 

Antal hushåll i genomsnitt/mån 115 104 113 

Genomsnittlig månadskostnad 

per hushåll 
7 285 6 655 7 085 

Familjehemsvård    

Antal vårddagar, barn 1 438 1 869 1 215 

Genomsnittlig dygnskostnad, 

barn 
801 898 - 

Antal vårddagar, vuxna 319 140 0 

Genomsnittlig dygnskostnad, 

vuxna 
1 924 1 283 0 

Institutionsvård (enligt SoL och 

LSS) 
   

Antal vårddygn, barn 511 695 571 

Genomsnittlig dygnskostnad, 
barn 

5 706 5 399 5 170 

Antal vårddygn, vuxna 391 348 197 

Genomsnittlig dygnskostnad, 

vuxna 
2 238 1 929 2 041 
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TEKNISK SEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 

avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 69,1 71,5 -2,4 

Gemensamt 8,1 10,7 -2,6 

Lokalförsörjning 25,9 25,9 0,0 

Kost 20,4 20,4 0,0 

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

Affärsverksamheter 0,4 0,4 0,0 

Summa investeringar 80,8 69,3 11,5 

Totalt för tekniska sektionen prognosticeras ett 

underskott på 2,4 mnkr, varav 2,5 mnkr är 

kostnader för flyktingmottagande i form av 

iordningställande av bostäder för ensamkommande 

barn. 

För övriga verksamheter beräknas ett sammanlagt 

överskott på 0,1 mnkr. För vinterväghållningen 

beräknas ett underskott på 0,3 mnkr. Under årets 

början krävdes insatser i form av snöröjning och 

halkbekämpning vid många tillfällen vilket medfört 

att hela årets budget redan förbrukats. Underskott 

beräknas även för fordon/transporter med ca 0,1 

mnkr då en extra transportbil behöver hyras in 

tillfälligt för att täcka ökat kapacitetsbehov, för att 

lösa situationen långsiktigt kommer befintlig bil att 

bytas ut till en bil med större lastkapacitet. För GIS-

verksamheten beräknas underskott på 0,1 mnkr, bl a 

beroende på ökade kostnader för kartsystem. 

Intäkterna för skogen beräknas bli 0,6 mnkr högre 

än budgeterat. 

För fjärrvärmeverksamheten prognosticeras ett 

resultat enligt budget, dock är prognosen mycket 

osäker då kostnaderna kommer att påverkas av 

Ardaghs planerade om- och tillbyggnationer under 

året. Detta kommer att medföra att en mindre 

mängd värme kan köpas från Ardagh, inköp av 

värme från E-On kommer då att öka i motsvarande 

grad. I nuläget kan verksamheten inte göra någon 

säker bedömning om hur mycket Ardaghs 

produktion och möjlighet till försäljning av värme 

kommer att påverkas. Då priset per MWh är lägre 

från Ardagh kommer detta dock att medföra ökade 

kostnader för inköpt värme. 

Åtgärder 

Det sammanlagda prognosticerade underskottet är 

hänförligt till engångskostnader som enligt beslut 

ska täckas av flyktingbidraget under 2016. 

Kostnaden beräknas dock bli ca 0,4-0,5 mnkr högre 

än vad som tidigare beslutats, då skatteverket 

nyligen lämnat besked om att momsavdrag inte får  

 

göras på boenderum samt merparten av 

gemensamma lokaler i boenden för 

ensamkommande barn. 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och 

erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Inom kostverksamheten serveras mat från olika 

kulturer framförallt inom förskola och skola. 

Alternativ kost erbjuds i största möjliga mån vid 

medicinska, etiska samt religiösa skäl. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under hösten 2016 är målet att alla skolrestauranger 

ska erbjuda två dagens lunch och då mer 

vegetariskt, fisk och vad köket har för 

råvarutillgång. 

I simhallen kommer åtgärder att göras för att kunna 

erbjuda möjligheten för små barn att bada. 

Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, 

fjärrvärme, gata och park fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse  

- 

Analys 

Ingen mätning är gjord. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Medborgarna ska känna sig trygga i 

kommunen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras 

under 2016. Trafiksäkerheten på Tåstarpsgatan 

kommer att förbättras genom hastighetssänkande 

åtgärder och en säkrare övergång för cyklister vid 

Kalvängsvägen/Tennisvägen i Tranemo. 
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Öka tillgänglighet till handläggare per telefon 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås. 

Analys 

P g a en pressad arbetssituation är det ibland svårt 

att få kontakt med handläggare via telefon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personligt röstmeddelande ska finnas för samtliga 

mobila anknytningar, röstmeddelanden ska lyssnas 

av regelbundet och återkoppling ske så snart som 

möjligt. 

Tillgängligheten via epost hos handläggare 

ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Bemötandet skall vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Sektionens bedömning är att bemötandet överlag är 

gott. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom att arbeta med bemötandepolicyn samt tema 

"bemötande" på APT och vidare aktiviteter kommer 

målet att uppnås. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen 

ska uppleva att han/hon får ett gott 

bemötande, bra service, snabb och korrekt 

handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

För färdtjänst och parkeringstillstånd ska 

handläggningstiden vara högst tre veckor från det 

att fullständiga ansökningshandlingar lämnats tills 

att beslut fattas, vilket uppnås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen arbetar för en hållbar arbetssituation, i 

nuläget är ambitionen att upprätthålla 

handläggningstiderna. 

Kommunens verksamheter ska vara 

fossilbränslefria (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

I kommunens fastighetsbestånd ingår fortfarande en 

fastighet där olja används som primär värmekälla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

 Fastigheten bör säljas alternativt konverteras till 

mer miljövänlig värmekälla. 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Resultat mäts i slutet av året 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att utföra energibesparande åtgärder 

på kommunens fastigheter fortsätter. 

Utveckla och säkra avfallshanteringen (Giftfri 

miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Samtliga kommunala kök har möjlighet att sortera 

kartong, plast, metall och glas. Samarbete med 

fastighetsskötare har upprättats för hantering av 

material till återvinning. Matsvinnet minskar, 

utbildning ang matsvinn har genomförs för alla 

kostens medarbetare 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att ytterligare minska matsvinnet 

fortsätter. 

Öka andelen ekologisk mat och produkter 

(Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 
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Analys 

Andelen ekologiska livsmedel som köps in av 

kostenheten uppgår till 32%. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri 

miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

GC-vägar i Limmared och Grimsås har färdigställts 

under början av 2016, i Tranemo pågår arbetet längs 

med Limmaredsvägen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ny cykelbana är planerad mellan Tennisvägen och 

Larssons Trä i Tranemo. 

God dricksvattenkvalitet i kommunen 

(Vatten) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Dricksvattenkvaliteten är fortfarande god. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett ökat färgtal syns vid ett av vattenverken, vattnet 

är fortfarande tjänligt men åtgärder behöver göras 

för att förebygga att vattenkvaliteten försämras. 

Fastställandet av vattenskyddsområdet har blivit 

något försenat och arbetet pågår. 

Öka andelen alternativa bränslesnåla fordon i 

den egna organisationen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Varje gång nya fordon köps in tittar man på 

möjligheten till mer bränslesnåla fordon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Information och kommunikation via hemsidan 

ska förbättras 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Kostenheten har utvecklat informationen på 

hemsidan, nu finns förutom aktuella matsedlar för 

förskola/skola och äldreboende även information 

om hur verksamheten arbetar, kvalitets- och 

miljömässiga riktlinjer m m. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utvecklingen av hemsidan kommer att fortsätta 

under 2016, bl a kommer ansökan om 

schakttillstånd att kunna göras elektroniskt via 

hemsidan. 

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 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Matråd hålls var till varannan månad i alla 

skolrestauranger där rektor och elever möter kock 

och måltidsutvecklare. På matråden tas följande 

upp: 

Åsikter om maten 

Önskemål om framtida maträtter 

Matsalsmiljön 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under året kommer förslag till avfallsplan att ställas 

ut där medborgarna har möjlighet att lämna 

synpunkter innan beslut. 

På simhallen kommer en kundundersökning att 

göras. 

  

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Med undantag för de extrakostnader som uppstår 

under året gällande flyktingsituationen så beräknas 

tekniska sektionen att helt eller delvis nå 

resultatmålen med budget i balans. 

Sammanfattande analys 

Budgeten för underhåll av fastigheter och gator har 

även tidigare år varit ansträngd, i och med årets 

besparingskrav kommer endast de mest akuta och 

nödvändiga underhållsåtgärderna att utföras. 
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Flyktingsituationen med ett ökat antal boenden, 

samt fler barn i förskola och skola innebär ett större 

tryck på verksamheterna och personalen. Detta i 

kombination med en oförändrad personalstyrka 

medför att utrymmet för utveckling av 

verksamheterna minskar. 

Sammanfattning av åtgärder för att nå 

resultatmålen med en budget i balans 

Målen beräknas nås med budget i balans för 

ordinarie verksamheter varför inga åtgärder 

föreslås. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Såld värme (MWh) 35 600 34 635 33 476 

Köpt värme (MWh) 44 500 42 573 42 900 

Antal abon kyld mat 75 76 75 

Antal resenärer färdtjänst 

arbetsresor 
5 5 7 

Kostnad/resenär/år, arbetsresor 95 000 105 900 93 800 

Antal resor, färdtjänst o 

riksfärdtjänst 
6 700 6 623 4 727 
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TRANEMOBOSTÄDER AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos I för 2016 

ett överskott på 386 tkr före skatt, ett överskott 

gentemot budget på 178 tkr. Ett gynnsammare utfall 

på intäkter, taxekostnader och avskrivningar än 

budgeterat medger en fortsatt förstärkning av 

fastighetsunderhållet.  

Intäkter 

Bolagets totala intäktsnivå visar på överskott 

gentemot budget, 522 tkr.  Högre hyresintäkter och 

tillkommande övriga intäkter att matchas mot 

kostnader under förvaltning och övriga externa 

kostnader utgör förklaringar.  

Förvaltningskostnader 

Kostnaderna för förvaltning av fastigheterna 

överstiger budget med 499 tkr. En lägre förbrukning 

av taxekostnader under årets första månader 

medger en fortsatt satsning på underhåll av 

fastigheterna. Kostnader för specifika 

underhållsprojekt stöttas av övriga intäkter, enligt 

ovan.  

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader visar ett mindre överskott 

gentemot budget, 15 tkr. Återhållsamhet med 

marknadsbudgeten prognostiseras inför 

nyrekrytering på tjänsten uthyrning/marknad.   

Personalkostnader 

Personalkostnaderna visar på ett mindre underskott 

gentemot budget, 160 tkr. Något högre kostnader på 

kollektivsidan utgör förklaring.   

Avskrivningar 

Avskrivningarna visar på överskott gentemot 

budget, 296 tkr. Investeringsåtgärder som tas i bruk 

först under senare delen av året medför överskott 

gentemot reserverad helårseffekt i budget.  

Finansiella intäkter och kostnader  

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader 

följer budget, 4 tkr.  

 

TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Verksamhet  

Tranemo Utvecklings AB har enligt 

bolagsordningen till ändamål att förvärva, bebygga, 

förvalta, uthyra och sälja fastigheter avsedda för 

hantverk, industri, handel och tjänsteverksamhet 

samt även bedriva därmed sammanhängande 

verksamhet.  

Bolagsordningen har reviderats genom beslut i 

kommunfullmäktige 2016-03-21.  

Fastighetsbeståndet  

Bolaget förvaltar följande fastigheter:  

 Genhöve 2:2 i Ljungsarp  

Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal 

finns.  

 

 Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp  

Fastigheten köptes i juni 2009 och är uthyrd i sin 

helhet. Återköpsavtal finns.  

 

 Gudarp 3:44 i Tranemo  

Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal 

finns.  

 

 Moghult 1:223 i Grimsås  

Fastigheten är uthyrd i sin helhet.  

 

Ekonomiskt utfall  

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett 

ekonomiskt resultat för 2016 i nivå med budget på 

0,6 mnkr efter skatt.  

Under 2015 amorterades2,5 mnkr av låneskulden till 

ägaren, Tranemo kommun. Låneskulden är därmed 

för närvarande 41,2 mnkr.  

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för 

konsolidering och för att stärka soliditeten beräknas 

uppnås under 2016.  

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt 

ekonomiskt resultat de kommande åren.  

Styrelsen har beslutat utreda förutsättningarna att 

bygga ut lokalerna till JABO efter förfrågan från 

bolaget, och förhandlingar om detta pågår.  
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 

 

Befolkningsutveckling 2009-2016 

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

11 640 
11 619 

2016-03-31 11 636 

Befolkningsförändring 2016 +17 

 
 

Befolkningsutveckling per kvartal 2015 och 2016 

 2015    2015 2016  
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv  
Födda 23 29 32 22 106 22  
Avlidna 35 33 23 31 122 40  
Födelsenetto -12 -4 9 -9 -18 -18  
        

Inflyttade 120 157 174 165 617 185  
Utflyttade 173 155 152 141 620 150  
Flyttningsnetto -53 2 22 24 -3 35  
        
Summa -65 -2 31 15 -21 17  

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

har påverkat totalsiffran, vilket gör att summan av kvartalen kan avvika något från totalsumman. 

 

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

  
2010-12-31 

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

 
2014-12-31 

 
2015-12-31 

 

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

 

Arbetsmarknad per 30/4 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

 2014 2015 2016 

Öppet arbetslösa 2,7% 2,5% 2,7% 

Andel i program 2,0% 2,0% 1,9% 

Summa 4,7% 4,5% 4,6% 

    

 
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 

 
10,4% 

 
9,6% 

 
8,2%  
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KONJUNKTUR OCH SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER 

Konjunkturprognoser 

   
      BNP   

  
      Arbetslöshet 

   
2016 2017 

  
2016 2017 

         
KI mars 

 
3,5 2,3 

  
6,7 6,3 

Regeringen apr 
 

3,5 2,5 
  

6,8 6,3 

Swedbank apr 
 

3,0 2,6 
  

6,6 6,2 

SKL apr 
 

3,1 2,8 
  

6,8 6,5 

Genomsnitt 
  

3,3 2,6 
  

6,7 6,3 

          

 

    Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

ESV2, apr 2016 5,6 5,4 4,7 4,1 3,8  

SKL1, feb 2016 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4  

 

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 

inkludera en finansiell rapport. 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2016-04-30 

 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 38 587 

Långfristig upplåning 260 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 260 000  Summa 62 587 

     

   Medelsförvaltning  

Utlämnade lån, tkr   Kommunen innehar ett 
förlagsbevis i Kommuninvest ek 
förening till ett värde av 2,4 
mnkr.   

 

Kortfristig utlåning 0    

Långfristig utlåning 41 199    

TOTAL UTLÅNING 41 199    

   Prognostiserad genomsnittlig 

NETTOLÅNESKULD 218 801  ränta 2016: 1,15% 

 

Kommunens låneskuld per 2016-04-30 uppgår till 

260 mnkr. Låneskulden är därmed 30 mnkr högre 

än vid årsskiftet. Per den 30 april hade kommunen 

lånat ut medel om sammantaget 41,2 mnkr till 

kommunens helägda bolag Tranemo Utvecklings 

AB (TUAB), vilket är samma nivå som vid 

årsskiftet.   

Kommunens investeringsprognos för 2016 ligger på 

85 mnkr. Behov finns därför att ta upp ytterligare 

lån under 2016. Det ökade lånebehovet jämfört med 

nuläget vara 30 mnkr. Totalt beräknas låneskulden 

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

högre än föregående årsskifte. 

Tillsammans med den utökade lånefinansieringen  

och med den checkkredit som kommunen har 

tillgång till så beräknas likviditeten under år 2016 

att vara på en tillräcklig nivå för att kommunens 

betalningsberedskap ska kunna anses vara 

säkerställd.

 

Låneskuld kommunen 2012-2016 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms uppgå till 290 mnkr  

per 2016-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas 

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

kommande årsskifte. Den beräknade 

”nettolåneskulden” för kommunen per 2016-12-31 

väntas följaktligen vara 248,8 mnkr.
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EKONOMISK PROGNOS KONCERNEN, MNKR 

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

Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2016.  

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

  
Tranemo- Tranemo 

  

 

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 

 
2016 2016 2016 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 181,9 50,8 5,0 228,2 222,7 

Verksamhetens kostnader -786,0 -43,4 -0,7 -820,6 -752,4 

Avskrivningar -37,7 -4,6 -2,7 -45,0 -44,5 

Verksamhetens 
     nettokostnader -641,9 2,8 1,6 -637,5 -574,2 

      Skatteintäkter 474,6 0,0 0,0 474,6 458,9 

Generella statsbidrag 170,9 0,0 0,0 170,9 147,3 

Finansiella intäkter 1,5 0,0 0,0 0,7 0,2 

Finansiella kostnader -3,2 -2,4 -1,0 -5,8 -7,2 

Resultat före 

     extraordinära poster 1,9 0,4 0,6 2,8 25,0 

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

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

Årets resultat  1,9 0,4 0,6 2,8 25,0 

 

 

 

EKONOMISK PROGNOS KOMMUNEN, MNKR 

Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive sektion samt för finansförvaltningen har 

resultatprognos för 2016 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2016-12-31 upprättats. 

 
Budget Bokslut Budget Prognos 

 

 
2015 2015 2016 2016 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 144,9 178,3 147,8 181,9 34,1 

Verksamhetens kostnader -698,1 -720,6 -728,5 -786,0 -57,5 

Avskrivningar -36,0 -37,6 -37,2 -37,7 -0,5 

Verksamhetens 
     nettokostnader -589,1 -579,9 -617,9 -641,9 -24,0 

      Skatteintäkter 462,6 458,9 478,3 474,6 -3,8 

Generella statsbidrag 139,6 147,3 149,8 170,9 21,0 

Finansiella intäkter 2,3 1,7 1,4 1,5 0,1 

Finansiella kostnader -6,9 -5,0 -3,7 -3,2 0,5 

Resultat före 
     extraordinära poster 8,4 23,0 8,0 1,9 -6,1 

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

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

Årets resultat  8,4 23,0 8,0 1,9 -6,1 
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BALANSPROGNOS KOMMUNEN, MNKR 

 

Tillgångar Utfall Prognos 

 
2015-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar 
  Mark, byggnader, tekniska anläggningar, 
  maskiner och inventarier 699,4 747,0 

Finansiella anläggningstillgångar 71,1 71,1 

Summa 770,5 818,1 

   Omsättningstillgångar 
  Förråd 12,9 12,9 

Fordringar 53,9 54,0 

Kassa och bank 47,0 51,6 

Summa 113,8 118,5 

   Summa tillgångar 884,3 936,6 

   

   Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

   Eget kapital, 166,4 168,3 

därav årets resultat 23,0 1,9 

   Avsättningar 
  Avsättningar för pensioner 308,3 302,0 

Andra avsättningar 0,0 0,0 

Summa 308,3 302,0 

   Skulder 
  Långfristiga skulder 231,4 291,4 

Kortfristiga skulder 178,2 175,0 

Summa 409,6 466,4 

   Summa eget kapital,  
  avsättningar och skulder 884,3 936,6 

   

   Ansvarsförbindelser 
  Borgensförbindelser, panter och därmed 145,2 145,0 

jämförliga säkerheter 
  Övriga ansvarsförbindelser 10,8 10,8 

Summa 156,0 155,8 

   Soliditet 18,8% 18,0% 

 


