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EKONOMISK ÖVERSIKT
 

Allmänt 

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

Ekonomiskt resultat 

I årets första ekonomiska prognos för kommunen, 
per 2014-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt resul-
tat för 2014 uppgående till 4,7 mkr (koncernen: 7,3 
mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inklude-
rar samtliga pensionskostnader, det vill säga även 
förändringen av den tidigare ansvarsförbindelsen 
redovisas över såväl resultat- som balansräkning. 
Tranemo kommun redovisar sedan 2005, i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige, samtliga pen-
sionsåtaganden som avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -1,3 
mkr - årets ekonomiska resultat är budgeterat till 6,0 
mkr.  

Verksamheternas beräknade utfall för 2014 enligt 
prognos innebär 8,7 mkr högre nettokostnader än 
vad som budgeterats. När det gäller intäkterna från 
skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir 
4,1 mkr högre än budgeterat. Verksamheternas 
intäkter förväntas bli 1,9 mkr högre än budgeterat, 
den största avvikelsen där är realisationsvinst vid 
försäljning av fastigheten Lövstagatan 15 med 1,7 
mkr. Finansiella intäkter och kostnader samt av-
skrivningar beräknas bli 1,4 mkr lägre nettokostnad 
än budget. 

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt 8,7 
mkr. Det är framförallt verksamheterna hemtjänst (-
3,1 mkr), grundskola, förskola, särskola (-2,3 mkr), 
särskilda boenden, (-1,8 mkr) som räknar med större 
underskott mot budget. 

 

Prognostiserade större budgetavvikelser, mkr 

 
Prognos 

Verksamhet avvikelse 
Lokalförsörjning 2,2 
Fjärrvärme -1,0 
Gemensam verksamhet, omsorgen -0,7 
Hemtjänst -3,1 
Särskilda boenden -1,8 
Försörjningsstöd -1,0 
Institutionsvård 0,7 
Gemensam verksamhet, lärande -1,4 
Grundskola, förskola, särskola -2,3 
Övriga verksamheter -0,3 
Summa -8,7 

  
  

Resultatutveckling 

Den ekonomiska prognosen innebär att 2014 års 
ekonomiska resultat beräknas bli kraftigt försämrat 
jämfört med 2013 om jämförelse görs med kommu-
nens resultat exkl jämförelsestörande poster. Resul-
tatet 2013 exkl jämförelsestörande poster var 15,0 
mkr medan prognosen för 2014 innebär ett resultat 
på 4,7 mkr. För koncernen innebär prognosen en 
resultatförsämring med 11,8 mkr. Koncernens pro-
gnostiserade resultat 2014 är 7,3 mkr, motsvarande 
resultat för 2013 var 19,1 mkr. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas 
uppgå till +/-0,0 mkr (före skatt), vilket innebär 0,2 
mkr lägre än motsvarande resultat för 2013 och 
budgeterat resultat för 2014. Tranemo Utvecklings 
AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på 
cirka 0,4 mkr (efter skatt) under 2014, vilket är i nivå 
med budget och 0,2 mkr lägre än resultatet för 2013. 

Målet för kommunen, att det ekonomiska resultatet 
skall vara minst 1,9 % av skatter och utjämning, 
uppnås inte enligt prognosen. För att uppnå målet 
under 2014 krävs ett ekonomiskt resultat på 11,0 
mkr. 

 
Resultatutveckling 2010-2014 
koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 
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Resultatutveckling 2010-2014, 
kommunen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

Troligen ingen återbetalning av AFA-
medel under 2014 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar 
i vårens ekonomirapport att det inte är troligt att 
återbetalning av AFA-premier kommer att ske un-
der 2014. 

En eventuell återbetalning gäller 2004 års inbetalda 
premier gällande Avtalsgruppsjukförsäkringen 
(AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen .  

SKL:s bedömning i nuläget är att medlen kommer 
att återbetalas under 2015. Några beslut är dock inte 
fattade och frågan bereds fortfarande. 

 Om AFA återbetalar inbetalda premier avseende år 
2004 så beräknas det påverka Tranemo kommuns 
ekonomiska resultat 2014 positivt med 5,0 mkr. 

En eventuell återbetalning av försäkringspremier 
enligt ovan har inte beaktats i den ekonomiska 
prognosen. 

 

Avstämning balanskravet 
För kommunens del innebär det prognostiserade 
ekonomiska resultatet att balanskravet inte uppnås 
– det justerade ”balanskravsresultatet” prognostise-
ras till 
-4,9 mkr.  

Tranemo kommun har hittills uppnått balanskravet 
varje år sedan införandet år 2000. 

Balanskravsavstämning 
 

Årets resultat enligt resultatprognos 4,7 

Avsteg från blandmodellen -9,6 

Avstämning balanskravet -4,9 
 

Erhåller kommunen återbetalning av 2004 års för-
säkringspremier till AFA under 2014 uppnås ba-
lanskravet precis eftersom återbetalningen uppskat-
tas bli 5,0 mkr. 
 

Soliditetsutveckling 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det 
ekonomiska handlingsutrymmet. En sjunkande 
soliditet innebär att det ekonomiska handlingsut-
rymmet begränsas. 

Kommunens soliditet beräknas öka med 0,4 pro-
centenheter jämfört med 2013 års nivå. I prognosen 
för 2014 beräknas soliditeten 2014-12-31 att uppgå 
till 17,4 % jämfört med 17,0 % 2013-12-31. Kommu-
nens fordran på Tranemo Utvecklings AB (intern-
bank) är fråndragen i balansomslutningen vid be-
räkning av soliditeten. 
 

Soliditetsutveckling 2010-2014, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden, exklusive internbank 
 
 

 
 
 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
58,2 mkr (total investeringsbudget 2014 inklusive 
”ombudgetering” av ej förbrukade anslag 2013: 95,9 
mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(83,3 mkr) av investeringsbudgeten för 2014. 

Investeringsutfallet t o m 2014-04-30 uppgår till 14,3 
mkr (utfall jan-april 2013: 9,7 mkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över 
tid bör alla investeringar självfinansieras. Målet 
förväntas inte uppnås under 2014. Den prognostise-
rade självfinansieringsgraden 2014 uppgår till 68 
procent. 
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Nettoinvesteringar 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
Avskrivningar 2010-2014 
 

 
 
 
 
 
 
Självfinansieringsgrad 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stigande global tillväxt men riskerna har 
ökat  
Tillväxten av ekonomin i världen totalt förväntas 
stiga under 2014 och 2015. Under våren har riskerna 
för en störning i tillväxten ökat till följd av obalan-
ser i Kina och Ryssland-Ukraina-konflikten. Kina 
uppvisar fortfarande höga tillväxtssiffror, men 
obalanser i form av hög skuldsättning och snabbt 
stigande bostadspriser kan innebära en avmattning. 
En avmattning i Kina skulle påverka den globala 
ekonomin negativt. 

 I USA förväntas tillväxten vara stark under 2014 
och 2015. Det är framförallt den inhemska efterfrå-
gan som driver tillväxten i USA.  

Tillväxten i Eurozonen kommer successivt att åter-
hämta sig under 2014 efter två år av negativ tillväxt. 
Förutsättningarna har förbättrats, i synnerhet i de 
sydeuropeiska länderna såsom Spanien och Italien, 
men även i Frankrike där inköpschefsindex har 
återhämtat sig snabbt under de senaste månaderna. 
Den tyska ekonomin är solid, men den är sårbar för 
både en kinesisk avmattning och ökade handels-
sanktioner mot Ryssland. Dessutom står EMU inför 
en extra utmaning i form av ett deflationshot och ett 
svagt banksystem. 

Utsikterna för svensk ekonomi är gynnsamma. 
Förbättrade förutsättningar för den svenska expor-
ten förväntas. Hushållens inkomster har under de 
senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Sänkta 
skatter, låg inflation, låga räntor och växande sys-
selsättning bidrar till att hushållens reala inkomster 
ökar även under 2014. 

Även för svensk ekonomi finns orosmoln som en 
kinesisk avmattning, ett upptrappat handelskrig 
med Ryssland och deflation i Euroområdet. 

 
Tranemo kommuns resultat för 2014 
enligt prognosen är för svagt 
Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun 
2014 innebär att kommunen inte klarar av att uppnå 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning. Om det kommer ytterligare återbetalning från 
AFA av tidigare inbetalda försäkringspremier 
kommer balanskravet att uppnås – annars inte. 

Kommunfullmäktige har definierat vad som är 
”god ekonomisk hushållning” i Tranemo kommun 
genom att bland annat besluta om ekonomiska mål: 

Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt 
resultat som för 2014 motsvarar 1,9 procent av in-
täkterna från skatteintäkter och statsbidrag, vilket 
innebär ett resultat på 11,0 mkr. 

Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå. 
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Över tid bör alla investeringar självfinansieras, 
det vill säga självfinansieringsgraden bör vara 100 
procent. 

I prognosen för 2014 förväntas endast ett av de tre 
ekonomiska målen att uppnås. Soliditeten exklusive 
internbank förväntas öka från 17,0 % till 17,4%. 

Det prognostiserade resultatet på 4,7 mkr når inte 
resultatmålet som är 11 mkr. 

Självfinansiering av investeringarna uppnås inte 
heller, då prognosen ger ett värde på 68% och målet 
är 100 %. 

Det är viktigt för dagens och morgondagens invå-
nare i Tranemo kommun att kommunen långsiktigt 
kan upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat. 
Ett resultat som motsvarar 2 % av skatter och ut-
jämning och rimliga investeringsnivåer är nödvän-
digt för att bevara kapaciteten att kunna tillhanda-
hålla god service åt kommuninvånarna i Tranemo 
även i ett längre perspektiv. Genom att ha ett resul-
tat på ca 12 mkr och en investeringsnivå på ca 45 
mkr kan investeringarna finansieras med egna me-
del. Detta i sin tur innebär att låneskulden inte be-
höver ökas. 

En ökning av låneskulden medför ökade räntekost-
nader, vilket gör att de ekonomiska förutsättning-
arna för verksamheterna blir sämre. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2015 

I sin senaste prognos har Sveriges Kommuner och 
Landsting reviderat upp skatteunderlagets tillväxt-
takt för perioden 2014–2017.   

För 2014-2015 beräknas skatteunderlaget att öka 
med 3,4% för 2014 och 4,7% för 2015. Totalt innebär 
det en ökning med 0,7% jämfört med prognosen i 
februari.  

Under 2014 och 2015 beräknas Tranemo kommun 
att ligga på högre investeringsnivåer än de ca 45 
mkr som vi kan finansiera med egna medel. Ränte-
nivåerna beräknas börja stiga under 2015. Högre 
investeringsnivåer och högre räntenivå innebär att 
kostnaderna för avskrivningar och räntor beräknas 
öka under de kommande åren. 

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekono-
miska förutsättningarna såväl kortsiktigt som lång-
siktigt. Detta gäller både kommunen och kommu-
nens bostadsbolag, Tranemobostäder AB. 2013 
minskade invånarantalet i kommunen med 42 invå-
nare. Under första kvartalet 2014 har invånarantalet 
minskat med 14 personer.  

Under 2013 uppnådde verksamheterna budgetba-
lans. Det var mycket glädjande efter flera år med 

budgetunderskott. I den här första prognosen för 
2014 beräknar verksamheterna ett budgetun-
derskott på 8,7 mkr.  

Verksamheternas ekonomiska obalans enligt den 
här prognosen måste hanteras. Vikten av budget-
följsamhet hos verksamheterna kan inte nog under-
strykas. Ett budgetunderskott för 2014 påverkar 
även de kommande åren negativt. Det är av yttersta 
vikt att åtgärder vidtas ute i verksamheterna så att 
budgetbalans för 2014 uppnås. 

 

Lars-Gunnar Karlsson 
T f ekonomichef 
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UPPFÖLJNING AV KF/KS PRIORITERADE 
RESULTATMÅL 

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

 Är delvis uppfylld 

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Tranemo kommun är på väg mot  målet; resultaten 
för grundskolan har förbättrats. Även inom försk
lan uppvisas goda resultat. 

Sammanfattande analys  

Organisation, struktur och arbetsro är viktiga föru
sättningar för resultatförbättringen för hela skolan 
tillsammans med ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Föräldrar till barn i förskolan uppger att förskolan 
stimulerar och bidrar till barns utveckling och l
rande 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Lärandesektionen har identifierat och bestämt fyra 
utvecklingsområden som är gemensamma till fö
skola, skola och gymnasium. Dessa är: 

• Information- och kommunikationsteknik 
(IKT) 

• Utvecklad elevhälsa 
• Matematiklyftet 
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  

Ge alla medborgare förutsättningar att 
leva ett bra liv (med egen försörjning).

 Är delvis uppfylld 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är delvis god då resultaten på två 
delmål är bra, medan övriga resultat är något lägre.

Analys 

Det övergripande resultatmålet är nedbrutet i 4 
underliggande delmål, varav två visar goda resu
tat. de mål som har tydligt beskrivna planerade och 
genomförda ågärder uppvisar de bästa result
ten;  "Medborgaren ska på sikt klara sig utan stöd 
från socialtjänsten" och "Minska andelen hushåll 
med långvarigt försörjningsstöd >10 månader". Av 
de återstående delmålen är än så länge ett är delvis 
uppfyllt och ett är ej uppfyllt :"Minska genomsnit
lig utredningstid för barn och unga". 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2014
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IORITERADE 

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

målet; resultaten 
n inom försko-

Organisation, struktur och arbetsro är viktiga förut-
sättningar för resultatförbättringen för hela skolan 
tillsammans med ett långsiktigt utvecklingsarbete. 

er att förskolan 
stimulerar och bidrar till barns utveckling och lä-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lärandesektionen har identifierat och bestämt fyra 
utvecklingsområden som är gemensamma till för-

och kommunikationsteknik 

och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Ge alla medborgare förutsättningar att 
leva ett bra liv (med egen försörjning). 

delvis god då resultaten på två 
delmål är bra, medan övriga resultat är något lägre. 

Det övergripande resultatmålet är nedbrutet i 4 
underliggande delmål, varav två visar goda resul-
tat. de mål som har tydligt beskrivna planerade och 

er uppvisar de bästa resulta-
"Medborgaren ska på sikt klara sig utan stöd 

från socialtjänsten" och "Minska andelen hushåll 
med långvarigt försörjningsstöd >10 månader". Av 
de återstående delmålen är än så länge ett är delvis 

fyllt :"Minska genomsnitt-

Åtgärder 

Den genomsnittliga utredningstiden för barn och 
unga behöver minskas och åtgärder behöver sättas 
in. 

Metodutveckling i samverkan med arbetsmar
nadsfunktionen. 

Sektionen arbetar också för att skapa en god a
betsmiljö som ett medel för att skapa goda resultat.

  

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

 Är delvis uppfylld 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan sektionerna varierar, men sa
mantaget är målet delvis uppfyllt.

Analys 

Det pågår ett intensivt och medvetet arbete avsee
de tillgänglighet. De åtgärder som planerats och 
genomförts visar en tydligt koppling till KKiKmått. 
Verksamheterna ser över rutiner avseende tillgän
lighet via e-mail och telefon och många bra insatser 
har genomförts som bidrar till en ökad tillgängli
het och till att våra medborgare ska kunna få svar 
på sina frågor. 

Inom lärandesektionen arbetar man för att öka 
tillgängligheten för eleven till att få stöd och hjälp 
från lärare när de behöver det; ett arbete som gett 
goda resultat. 

Inom omsorgssektionen har man genom förbät
ringsteam fokuserat på hur handläggarnas tillgän
lighet och bemötande gentemot medborgare kan 
öka. 

Biståndshandläggare har telefontid dagligen.

Myndighetsfunktionen har tagit fram checklistor för 
att fånga upp vanliga frågor och svar som ska utg
ra underlag för FAQ på hemsidan och som också 
kan användas av andra handläggare och assistenter 
som möter frågor från medborgare.

På väg mot införandet av e-tjänster via hemsidan 
har tekniska sektionen tillgängliggjort blanketter på 
hemsidan som rör exempelvis bostadsanpassning 
och färdtjänst. 

och verksamhetsuppföljning 2014-04-30 
KF/KS prioriterade resultatmål 

 

Den genomsnittliga utredningstiden för barn och 
unga behöver minskas och åtgärder behöver sättas 

Metodutveckling i samverkan med arbetsmark-

för att skapa en god ar-
betsmiljö som ett medel för att skapa goda resultat. 

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

ltaten mellan sektionerna varierar, men sam-
mantaget är målet delvis uppfyllt. 

Det pågår ett intensivt och medvetet arbete avseen-
De åtgärder som planerats och 

genomförts visar en tydligt koppling till KKiKmått. 
ver rutiner avseende tillgäng-

mail och telefon och många bra insatser 
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het och till att våra medborgare ska kunna få svar 

Inom lärandesektionen arbetar man för att öka 
heten för eleven till att få stöd och hjälp 

från lärare när de behöver det; ett arbete som gett 

Inom omsorgssektionen har man genom förbätt-
ringsteam fokuserat på hur handläggarnas tillgäng-
lighet och bemötande gentemot medborgare kan 

handläggare har telefontid dagligen. 

Myndighetsfunktionen har tagit fram checklistor för 
att fånga upp vanliga frågor och svar som ska utgö-
ra underlag för FAQ på hemsidan och som också 
kan användas av andra handläggare och assistenter 

från medborgare. 

tjänster via hemsidan 
har tekniska sektionen tillgängliggjort blanketter på 
hemsidan som rör exempelvis bostadsanpassning 
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Åtgärder: 

Kommunen bör ta ett samlat grepp kring tillgän
lighet och hur det ska hanteras. 

Bemötandepolicyn och bemötande diskuteras även 
fortsättningsvis på APT 

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

 Är delvis uppfylld 

 

Måluppfyllelse 

Resultatet mellan sektionerna varierar, men är 
sammantaget delvis uppfyllt. 

Analys 

Sektionerna jobbar målmedvetet för att förbättra 
och utveckla den information som förmedlas via 
hemsidan. 

Medborgarna ges nu många möjligheter till dela
tighet och inflytande via hemsidan. Exempelvis kan 
medborgare lämna synpunkter, ta del av filmade 
fullmäktigesammanträden, hämta blanketter för 
exempelvis bostadsanpassning och få en överblick 
över vad som händer i kommunen genom en ev
nemangskalender (i samarbete med f
entreprenörer). 

Sociala medier såsom Facebook används i komm
nen för att informera och kommentera händelser i 
Tranemo kommun. 

Andel elever som anser att läraren tar hänsyn till 
elevens åsikter är fler i år än tidigare.

Förbättrad information på hemsidan om tekniska 
sektionens områden har troligtvis minskat antalet 
telefonsamtal till handläggare (upplevd känsla).

Kommunhuset tar emot elever från grundskolor för 
information, insyn och praktik i syfte att skapa 
delaktighet och intresse för den ko
kratiska processen. 

  

Åtgärder 

Involvera elever och andra ungdomar i kommunens 
arbete, via aktiviteter. 

Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra komm
nens verksamheter via hemsidan.

Arbetet för att möjliggöra e-tjänster via hemsidan 
fortsätter. 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2014
KF/KS prioriterade resultatmål
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Kommunen bör ta ett samlat grepp kring tillgäng-
 

Bemötandepolicyn och bemötande diskuteras även 

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

 

Resultatet mellan sektionerna varierar, men är 

Sektionerna jobbar målmedvetet för att förbättra 
och utveckla den information som förmedlas via 

Medborgarna ges nu många möjligheter till delak-
lytande via hemsidan. Exempelvis kan 

medborgare lämna synpunkter, ta del av filmade 
fullmäktigesammanträden, hämta blanketter för 
exempelvis bostadsanpassning och få en överblick 
över vad som händer i kommunen genom en eve-
nemangskalender (i samarbete med föreningar och 

Sociala medier såsom Facebook används i kommu-
ra och kommentera händelser i 

Andel elever som anser att läraren tar hänsyn till 
elevens åsikter är fler i år än tidigare. 

på hemsidan om tekniska 
sektionens områden har troligtvis minskat antalet 
telefonsamtal till handläggare (upplevd känsla). 

Kommunhuset tar emot elever från grundskolor för 
information, insyn och praktik i syfte att skapa 
delaktighet och intresse för den kommunala demo-

Involvera elever och andra ungdomar i kommunens 

Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra kommu-
nens verksamheter via hemsidan. 

tjänster via hemsidan 

Omsorgssektionen planerar att under 2014 införa 
värdegarantier som ska säkerställa att den enskilde 
inom hemtjänst och vård-
ska kunna påverka när omsorg ska utföras.

Tekniska sektionen arbetar med att ta fram unde
lag för FAQ (vanliga frågor och svar) för att 
komplettera sin information på hemsidan.

  

  

 

och verksamhetsuppföljning 2014-04-30 
KF/KS prioriterade resultatmål 

 

Omsorgssektionen planerar att under 2014 införa 
värdegarantier som ska säkerställa att den enskilde 

- och omsorgsboende, själv 
ska kunna påverka när omsorg ska utföras. 

Tekniska sektionen arbetar med att ta fram under-
anliga frågor och svar) för att 

komplettera sin information på hemsidan. 
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EKONOMISK PROGNOS - KONCERNEN 
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från sektionernas respektive 
Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2014. I prognosen har beak-
tats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resultatförbättrande 
effekt uppgående till 2,0 mkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2013. 
 

Tranemo- Tranemo 

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 

2014 2014 2014 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 177,7 46,9 5,4 219,8 214,6 
Verksamhetens kostnader -713,3 -37,2 -0,8 -738,9 -696,5 
Avskrivningar -34,8 -5,9 -3,0 -43,7 -66,4 
Verksamhetens 
nettokostnader -570,4 3,7 1,6 -562,8 -548,3 

Skatteintäkter 435,1 0,0 0,0 435,1 421,8 
Generella statsbidrag 144,0 0,0 0,0 144,0 142,2 
Finansiella intäkter 2,4 0,0 0,3 1,1 1,1 
Finansiella kostnader -6,5 -3,7 -1,5 -10,2 -35,4 
Resultat före 
extraordinära poster 4,7 0,0 0,4 7,3 -18,6 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat  4,7 0,0 0,4 7,3 -18,6 

 

 

 

EKONOMISK PROGNOS - KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive sektion, samt för finansförvaltningen har 
resultatprognos för 2014 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2014-12-31 upprättats. 
 

Budget Bokslut Budget Prognos 

2013 2013 2014 2014 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 145,9 172,3 175,7 177,7 1,9 
Verksamhetens kostnader -655,1 -671,5 -704,6 -713,3 -8,7 
Avskrivningar -36,4 -53,4 -34,9 -34,8 0,1 
Verksamhetens 
nettokostnader -545,6 -552,6 -563,8 -570,4 -6,7 

Skatteintäkter 421,4 421,8 430,2 435,1 4,9 
Generella statsbidrag 138,0 142,2 144,9 144,0 -0,9 
Finansiella intäkter 2,1 2,3 2,3 2,4 0,1 
Finansiella kostnader -7,7 -32,1 -7,7 -6,5 1,2 
Resultat före 
extraordinära poster 8,2 -18,4 6,0 4,7 -1,3 

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  8,2 -18,4 6,0 4,7 -1,3 
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BALANSPROGNOS – KOMMUNEN 
 
 
Tillgångar Utfall Prognos 

2013-12-31 2014-12-31 

Anläggningstillgångar 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, 
maskiner och inventarier 625,8 649,1 
Finansiella anläggningstillgångar 68,4 68,4 
Summa 694,2 717,5 

Omsättningstillgångar 
Förråd 5,3 5,3 
Fordringar 53,4 55,0 
Kassa och bank 61,5 42,9 
Summa 120,2 103,2 

Summa tillgångar 814,4 820,7 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital, 128,9 133,6 
därav årets resultat -18,4 4,7 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 326,8 326,8 
Andra avsättningar 1,4 0,0 
Summa 328,2 326,8 

Skulder 
Långfristiga skulder 230,3 230,3 
Kortfristiga skulder 127,0 130,0 
Summa 357,3 360,3 

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 814,4 820,7 

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser, panter och därmed 150,4 150,0 
jämförliga säkerheter 
Övriga ansvarsförbindelser 9,4 9,0 
Summa 159,8 159,0 

Soliditet 16% 16% 
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
(Belopp i mkr)         
          
  Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Verksamhetsområde 2013 2014 2014   
          
Service- och näringslivssektionen       
  -46,7 -53,7 -53,9 -0,2 
          
          
Tekniska sektionen         
Övergripande verksamhet -2,2 -6,9 -6,9 0,0 
Lokalförsörjning -33,7 -33,6 -31,4 2,2 
Kostenhet/lokalvård -18,4 -19,1 -19,1 0,0 
Gator, vägar, skog, park, fordon -18,6 -15,6 -15,9 -0,3 
VA -0,4 -0,4 -0,4 0,0 
Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fjärrvärme 1,2 0,0 -1,0 -1,0 
Summa -72,1 -75,6 -74,7 0,9 
          
          
Lärandesektionen         
Övergripande verksamhet -25,8 -28,3 -29,7 -1,4 
Grundskola, förskola, särskola -140,8 -142,8 -145,1 -2,3 
Gymnasium -55,8 -54,9 -54,9 0,0 
Kultur och fritid -14,3 -15,1 -14,9 0,2 
Summa -236,7 -241,1 -244,6 -3,5 
          
          
Omsorgssektionen         
Övergripande verksamhet -9,2 -18,6 -19,3 -0,7 
Vård och omsorg, inkl beställd hemtjänst -115,2 -111,3 -116,5 -5,2 
Funktionsnedsättning och socialt stöd -50,8 -51,8 -51,8 0,0 
Myndighetsfunktion -31,7 -31,5 -31,5 0,0 
Summa -206,9 -213,2 -219,1 -5,9 
          
          
Strategisektionen         
  -5,3 -6,7 -6,7 0,0 
          
          
Delsumma -567,7 -590,3 -599,0 -8,7 

          
          
Finansförvaltningen         
  549,3 596,3 603,7 7,4 
          
          
          

SUMMA  -18,4 6,0 4,7 -1,3 
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SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 53,7 53,9 -0,2 

Summa investeringar 6,2 3,0 3,2 

Övergripande för Service- och näringslivssektionen 
är prognosen ett underskott med 0,2 mkr. 

Medborgarservice- och processtöd prognostiserar 
att hålla budget enligt ram. Kommunjuristen tillika 
funktionschefen har avslutat sin anställning och en 
tillförordnad funktionschef är tillsatt under 6 må-
nader. Rekryteringsprocess av kommunjurist är 
påbörjad. 

Den gemensamma personalfunktionen med 
Svenljunga kommun prognostiserar ett underskott 
med 0,1 mkr, som avser införandet av Offentliga 
Jobb, en modul till lönesystemet som hanterar re-
krytering samt konsultkostnad för arbete med löne-
revisionen i Svenljunga. Vi har hittills i år förstärkt 
med flertalet personer på kortare vikariat på grund 
av flera sjukskrivningar samt att sektionschef för 
service- och näringsliv är tillförordnad personalchef 
tills ordinarie chef är tillbaka i oktober från sin för-
äldraledighet. Budget för personal utanför samver-
kan är enligt ram. 

Arbetsmarknadsfunktionen beräknar ett underskott 
med 0,02 mkr som avser flyttkostnader av Byggste-
nens verksamhet. Borås etableringscentrums 
(BREC) arbete med våra nysvenskar fortsätter att 
fungera bra. Hittills under året har vi tagit emot 20 
personer. Under våren startade kommunen till-
sammans med Limac en integrationsaktivitet kallad 
Träffpunkt på Glasets Hus. Kommunservice fortsät-
ter att utvecklas; vi får mer och mer arbetsuppgifter 
både internt i kommunen och externt. Under våren 
pågår en förstudie för att ta fram underlag för ett 
projektutvecklingsarbete för samordning och insat-
ser kring ungdomsarbetslöshet och utanförskap i 
Tranemo och Svenljunga. 

Ekonomifunktionen prognostiserar sammantaget 
ett underskott mot budget med 0,1 mkr. Underskot-
tet beror på en versionsuppgradering av ekonomi-
systemet. Kostnaden för uppgraderingen är 0,5 mkr 
över budget för it-konsultationer men majoriteten 
av underskottet hanteras inom funktionen. Rekryte-
ringsprocessen av ekonomichef tillika sektionschef 
är i sitt slutskede och funktionen leds idag av en 
ekonom som är tillförordnad funktionschef. 

Expo 2014 genomfördes tillsammans med 
Svenljunga kommun i slutet av april. Alla monter-

platser sålde slut snabbt och mässan finansierades 
av totalt 0,4 mkr totalt från kommunerna och 
0,4 mkr i intäkter från monterhyra. Närmare 10 000 
personer besökte mässan. 

Åtgärder 

Prognostiserat underskott på sektionen är oförut-
sedda engångskostnader. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Offentl skyddat arbete,st 6 8 9 

Nystartsjobb, st 15 16 17 

Anställda, lönebidrag, st 9 11 14 

Försäkrade byggnaders 
värde, mkr 

1 760 1 749 1 781 

Rekrytering, st 165 154 117 

Diarieförda bygglov, st 100 102 101 

 

STRATEGISEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 6,7 6,7 0,0 

Summa investeringar 0,1 0,1 0,0 

Förvaltningen har konstaterat att för att finansiera 
de åtgärder som planeras 2014 erfordras vissa bud-
getjusteringar, bl a föreslås en sänkning av ramen 
för strategisektionen med 200 tkr. I budgetuppfölj-
ningen har hänsyn tagits till denna justering och 
resultatet för 2014 beräknas hållas inom denna lägre 
ram. 

Investeringen avser utomhusgym. 

Åtgärder 

Sektionen bedömer att verksamhetens kostnader 
kommer att hålla sig inom den anvisade ramen. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Besök turistbyrån 8 500 7 800 5 400 

Webbesök turism 35 000 29 100 22 850 
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LÄRANDESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 241,1 244,6 -3,6 

Gymnasium 54,9 54,9 0,0 

Förskola, grundskola. 
särskola 

142,8 145,1 -2,3 

Kultur och fritid 15,1 14,9 0,2 

Övergripande verksam-
heter 

28,3 29,7 -1,4 

Summa investeringar 4,4 4,4 0,0 

Den sammanvägda ekonomiska prognosen för 2014 
ser dyster ut. Det som tynger resultatet är delvis av 
positiv art men leder till ökade kostnader. Ett posi-
tivt exempel är att det föds mycket barn och efter-
frågan på förskola ökar. Ett större antal än beräknat 
har valt privat alternativ d v s något av våra föräld-
rakooperativ. Samtidigt skulle verksamheten inte i 
dagsläget kunna ta emot alla barn i egen regi. 

Det som är mer bekymmersamt är att grundskolan 
har svårt att klara sin budget utifrån att det satts in 
mycket resurser för elever i behov av stöd. Detta 
behov tenderar att öka. Vid årets medarbetarunder-
sökning visar det sig också att Lärandesektionen har 
det lägsta värdet gällande upplevd arbetsbelast-
ning. Efter arbetsmiljöverkets inspektion under 
våren fick även lärandesektionen ett krav på sig 
gällande rektorernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöver-
kets bedömning är att rektorernas höga arbetsbe-
lastning innebär risk för ohälsa. Sammanvägt ger 
det en bild av en organisation som har svårt att 
klara uppdraget på det sätt organisationen leds och 
fördelas idag. 

Åtgärder 

Som beskrevs i utfallet är organisationen hårt pres-
sad. Detta är inget unikt för Tranemo utan är ett 
nationellt problem. Kravet på skolan har ökat i och 
med den nya skollagen 2011 och medvetan-
det/kraven från föräldrarna har ökat. Samtidigt som 
skolan inte lyckats ställa om för att möta den ökan-
de problematiken av barn med diagnoser och behov 
av särskilt stöd. Skolan har över tid gått från att 
vara pliktstyrd till luststyrd. Detta ställer nya krav 
på lärare, lärmiljöer och rektors ledarskap. 

Det som skett under 2014 är helt enkelt att efter 
anställningsstoppets upphörande har vissa enheter 
haft svårt att stå emot det tryck av behov som finns 
från elever, vårdnadshavare och lärare. Stödperso-
ner har satts in för att stödja, underlätta, vakta etc. 

Det enda sätt som finns för att balansera detta är att 

bedriva nästa läsår med mindre resurser vilket kan 
vara svårt med tanke på tidigare nämnd arbetsbe-
lastning. Det finns dock två konkreta förslag som 
skulle sänka kostnaderna men ändå höja kvalitén. 

 Förskoleklass i Ljungsarp startar inte upp ht 14. 
Dessa barn ryms i Dalstorp och innebär inga ökade 
resurser där och spar en halv tjänst ca 250tkr (125tkr 
halvårseffekt). 

Ett mera radikalt sätt att balansera budget vore att 
redan till ht 14 avsluta Ljungsarps skola och flytta 
verksamheten till Dalstorp. Resursbesparingen 
skulle som mest bli två heltidstjänster 1 000 tkr 
(halvårseffekt 500 tkr). 

Om Tranemo kommun ska ha som mål att ha en 
förskola och skola i nationell toppklass krävs ett 
långsiktigt och hårt arbete men även att de redan 
höga kostnaderna för skolan används på absolut 
klokaste sätt. Att hämta hem det hela prognostise-
rade underskottet på 3,6 miljoner får därmed ses 
som mycket svårt om verksamheten ändock ska ha 
samma höga mål. Några mer övergripande åtgärder 
som skulle kunna göras är att hålla inne med kom-
petensutvecklingsmedel ca 300 tkr är möjligt att 
lämna outnyttjat. I den planerade IKT satsningen 
finns även räknat med en IKT resurs med start från 
och med hösten 2014. Denna skulle kunna skjutas 
på till årsskiftet men skulle givetvis ge avtryck i 
verksamhetens dagliga arbete. Besparing ca 250 tkr. 
Kansliet köper även in administrativt stöd och skul-
le detta avslutas riskerar utredningar, uppdrag, 
medborgarförslag och motioner att inte kunna 
genomföras enligt ålagda svarstider etc. Besparing 
ca 100 tkr. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Grundskolan    

Antal elever i grundskolan 1 291 1 314 1 288 

Total bruttokost-
nad/grundskoleelev (kr) 

98 728 94 200 92 858 

Gymnasieskolan    

Antal elever i gymnasieut-
bildning, ungdomsgymna-
siet 

498 480 529 

Antal elever i Tranemo 
gymnasieskola 

304 283 304 

Total kostnad per ung-
domselev i kr 

132 949 127 677 120 101 

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 

Antal inskrivna barn i 
förskolan, 15 okt 

469 448 430 

Bruttokostnad per barn i 
förskolan i kr 

105 530 103 621 101 192 
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Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Antal inskrivna barn i 
fritidshem, 15 okt 

355 319 326 

Bruttokostnad per barn i 
fritidshem i kr 

40 486 41 198 39 107 

Antal barn i enskilda 
förskolor 

79 76 78 

Bidrag per barn till enskil-
da förskolor (kr) 

92 265 97 003 89 329 

Antal barn i enskild peda-
gogisk verksamhet (famil-
jedaghem) 

11 - - 

Bruttokostnad per barn i 
enskild pedagogisk verk-
samhet (kr) 

72 108 - - 

    

Alla elev- och barnantal gäller prognos 15/10-2014 

 

OMSORGSSEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 213,2 219,1 -5,9 

Övergripande gemen-
sam verksamhet 

18,6 19,3 -0,7 

Vård- och omsorg 111,3 116,5 -5,2 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd 

51,8 51,8 0,0 

Myndighetsfunktion 31,5 31,5 0,0 

Summa investeringar 1,9 1,9 0,0 

Totalt för omsorgssektionen prognostiseras ett un-
derskott gentemot budget om ca - 5,9 mkr. 

Övergripande gemensam verksamhet 
Prognosen för den gemensamma övergripande 
verksamheten är - 0,7 mkr. Underskottet beror till 
största delen på ej budgeterade kostnader för Time 
Care Pool, 0,3 mkr, samt för planeringsverktyget 
TES som enligt plan ska implementeras i oktober 
och beräknas kosta 0,3 mkr år 2014. 

Vård och omsorg 
Prognosen för vård och omsorg är -5,2 mkr och 
underskottet fördelar sig enligt följande: 

Vård- och omsorgsboende exkl. gruppbostäder redovi-
sar ett sammanlagt underskott med -1,8 
mkr. Personalkostnaderna vid Gudarpsgården 
har ökat beroende av att vi under första tertial har 
använt 6 platser för korttidsvård, eftersom vi har 
haft en väntetid till vård- och omsorgsboende. An-
talet personal är anpassat utifrån belagda platser på 

hela Gudarpsgården som helhet. Bemanningen vid 
korttidsplatserna har till största del bemannats med 
intermittent personal. Glimringe vård- och om-
sorgsboende har haft en hög grad av frånvaro och 
uppsägningar, vilket har medfört ett högt använ-
dande av intermittent personal. Vårdtyngden är 
hög vilket medför svårigheter att avväga att inte 
sätta in vikarier vid personals frånvaro. 

Kostnaderna för utförandet av hemtjäns-
ten redovisar - 3,1 mkr, till följd av högre personal-
kostnader än budgeterat. Två områden lyckas inte 
att anpassa bemanningen utifrån de beställda tim-
marna. Förklaringar som anges är att det behövs 
mer tid till insatserna än vad som bedöms; det är 
många dubbelbemanningar som inte är biståndsbe-
dömda, larmen tar lång tid etc. I nuläget pågår en 
kartläggning av dubbelbemanning i tid och perso-
ner samt tas all larmstatistik fram. Detta kommer 
med all sannolikhet innebära att vissa justeringar av 
fördelning av budget måste göras mellan områdena, 
med hänsyn till ovanstående. Överlag krävs en 
högre grad av transparens mellan områden, för att 
på bästa sätt nyttja resurserna på bästa sätt. 

Sektionen har sedan hösten 2013 arbetat med 
en genomgripande analys av bemanningen kopplat 
till beställning, inför implementering av TES. Vi har 
haft en oberoende granskning av samtliga ären-
den/beställningar och tittat på hur man förhåller 
sig till den beviljade tiden. Det finns vissa brister 
vad gäller handläggningen, som är beroende av en 
hög arbetstyngd hos handläggarna. Genomlysning-
en visar inga större avvikelser, en högre samstäm-
mighet måste åstadkommas  mellan  beställ-
ning, bemanningskrav och schemaläggning. 

Inför 2014 fick verksamheterna en förhöjd grund-
bemanning som finansierades genom budget för 
intermittent personal. Grundtanken som implemen-
terades var att verksamheterna i högre grad skulle 
lösa kortfrånvaro genom den höjda grundbeman-
ningen. Utvecklingen visar att man trots en förhöjd 
grundbemanning använder mer intermittent perso-
nal än under samma period 2013. Dessutom har 
kostnader för övertid fördubblats, ordina-
rie personal lägger sig inte tillgängliga och tar i hög 
utsträckning dagpass. Det som kvarstår är då 
kvälls- och helgpass, vilka ska tillgodoses genom 
pool. Bemanningspoolen klarar inte att bemanna 
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alla dessa turer, varpå chefen blir tvingad att beord-
ra in ordinarie personal till en högre kostnad. 

Från och med årets början finns ett övergripande 
beslut om att alla anställda ska sjukanmäla sig vid 
sjukdom, det vill säga inte använda sig av flyttid 
eller flex. Cheferna rapporterar en hög sjukfrånvaro, 
men statistiken säger att sjukfrånvaron har minskat 
i förhållande till samma period 2013. Detta är delvis 
åtgärdat och kommer att följas över tid. 

Sammanfattande kan vi konstatera att det behövs en 
ökad kunskap för att komma tillrätta med brister 
vad gäller bemanningen. 

Från och med maj byts alla analoga larm ut mot 
digitala larm, vilket innebär en total kostnad om ca 
0,3 mkr utöver budget. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Funktionen prognostiseras få ett resultat enligt 
budget. Daglig verksamhet redovisar - 0,6 mkr, 
vilket är ett resultat av ett ökat antal brukare som 
bedömts ha rätt till insatsen i kombination med den 
sedan tidigare ej effektuerade besparingen om 0,25 
mkr. Vi har en ökad kostnad för resor till daglig 
verksamhet, där vi inte fullt har budgeterat för 
detta. Underskottet möts dock upp av positiva re-
sultat inom övriga delar av LSS. 

Myndighetsfunktion 
Myndighetsutövningen prognostiserar ett resultat i 
enlighet med budget. 

Gemensamma kostnader myndighetsutövning bedöms 
få ett utfall på - 0, 2 mkr, där vi pga av vakanser har 
tvingats att anlita konsulttjänster under vår och 
sommar 2014. Denna åtgärd är politiskt förankrad i 
utskottet, för att möta upp vakanser. Kostnader för 
tolkverksamheten har visat sig underbudgeterad i 
förhållande till behov med prognos - 0,3 i under-
skott. 

Försörjningsstödets prognos bedöms till - 1,0 mkr, 
vilket är en förbättring mot 2013 års resultat med ca 
0,5 mkr. Inför 2013 flyttades medel motsvarande 1,0 
mkr till arbetsmarknadsfunktionen, varav 0,3 mkr 
återfördes till 2014 års budget för att förstärka på 
handläggarsidan. Resultat av denna förstärkning 
ser vi redan nu, då förstärkningen inneburit ett 
intensifierat arbete med hushåll med långvarigt 
beroende av försörjningsstöd till egen försörjning 
eller annan ersättning. Efter första tertial  2013 fanns 
120 aktuella hushåll, april 2014 är motsvarande 
siffra 106 hushåll. Snittet på utbetalda medel 
är också lägre. 

Institutionsvården prognostiserar ett överskott av + 
0,7 mkr, vilket bygger på nuvarande placeringar. I 
nuläget är det aktuellt med en omplacering av ett 
ärende, där vi förväntar oss något lägre kostnad 
genom en LSS-lösning. Detta innebär, under förut-
sättning att planeringen håller, att kommunen även 
erhåller kompensation för insatsen genom LSS ut-
jämningssystem 2016. I dagarna har vi genomfört 
ett omedelbart omhändertagande vilket med all 
sannolikhet leder till ny placering, vilket visar på 
vikten av att klargöra att prognosen inte på något 
sätt motsvarar nya behov som uppkommer under 
året. 

 Åtgärder 

Vård och omsorg 
Vi ser med fortsatt oro på hemtjänstens kostnadsut-
veckling. Införandet av TES har visat sig vara en 
komplicerad process i framtagandet av tekniska 
lösningar, kopplingar mellan olika system samt 
ökade kostnader för IT i samband med införandet. 
Såväl vi som Ulricehamns kommun ifrågasätter 
den ersättning som IT kräver för att drifta TES. 
Sektionen arbetar med för att få en bedömning av 
totalkostnad för införandet. 

Åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med 
de utökade kostnaderna för utförd hemtjänst. Arbe-
tet med att säkerställa schablontider, timbelopp i 
ersättningsmodellen, schemalägg-
ning/bemanningskrav fortlöper, men kommer inte 
att vara tillräckligt för att stoppa den kostnadsdri-
vande utvecklingen. 

Nuläge 
Direktiv har getts att omedelbart anpassa verksam-
heten dvs. anpassning av antalet anställda enligt 
budget. Beställningen av hemtjänsttimmar har ökat 
men ligger inom ramen för prognosen av årets ut-
veckling. Direktivet innebär att redan lagda schema 
måste göras om, då de bygger på överbemanning 
inom vissa verksamheter. Nytt bemanningskrav 
utifrån beställningar ska göras där bemanningen 
ska ske genom ordinarie personal. Sektionen ser att 
den ökade tjänstgöringsgraden medför att det troli-
gen finns behov av tätare helgtjänstgöring inom 
äldreomsorgen, för att klara av bemanningen. Detta 
gäller såväl hemtjänst som vård och omsorgsboen-
den. Inom LSS arbetar all personal varannan helg, 
vilket inte är något att sträva efter men en nödvän-
dighet för att den verksamheten ska gå runt i be-
manningen. Däremot är det inte ovanligt att man 
arbetar 2 helger av 5 inom äldreomsorg i andra 
kommuner. 

Vi ser över hur dubbelbemanningar och larmut-
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ryckningar kan organiseras på bästa sätt. 

Sektionen inför anställningsstopp inom vård och 
omsorg, för att möta ovanstående förslag. 

Sektionen föreslår att en konsult ser över hemtjäns-
tens bemanningsproblematik, samt en utbildning av 
chefer i bemanningsekonomi. 

Framtid 
Sektionen föreslår att städning, inköp och tvätt i det 
ordinära boendet läggs ut på de externa utförare 
som finns aktuella inom ramen för LOV. Vi föreslår 
en förändrad ersättningsmodell med tre nivåer, där 
vi inspirerats av Ulricehamns modell. Utförandet av 
städ ca 265 kr/tim. Utförande av inköp och tvätt ca 
245 kr/tim. Idag får extern utförare 305 kr/tim och 
den interna verksamheten 340 kr/tim för utförande 
av städ. Förslaget innebär härmed att vår utbildade 
omvårdnadspersonal utför omvårdnaden inom 
hemtjänsten, vilket ger en ökad tyngd i den profes-
sionella rollen som undersköterska. De som ansöker 
om inköp tillsammans med personal ska fortsätt-
ningsvis kunna få det, såvida det inte blir aktuellt 
med förändring avseende kvalitetsnivå. Antalet 
personer som väljer annan utförare inom ramen för 
hemtjänst har ökat under året, så även personer som 
väljer att köpa städ utanför ramen av hemtjänst. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Hemtjänst    

Antal beställda hem-
tjänsttimmar 

60 598 60 351 67 359 

Personlig assistans    

Antal   ärenden, person-
lig assistans enl SFB 

14 13 15 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i ge-
nomsnitt/mån totalt 

810 299 857 088 762 963 

Antal   hushåll i genom-
snitt /mån, exkl flyk-
tingar 

113 114 96 

Genomsnittlig   månads-
kostnad per hushåll, 
exkl flyktingar 

7 085 7 358 6 934 

Antal   hushåll i genom-
snitt/mån, flyktingar 

3 5 17 

Genomsnittlig   månads-
kostnad per hushåll, 
flyktingar 

3 234 3 537 6 012 

Familjehemsvård    

Antal vårddagar, barn 1 671 3 562 4 822 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, barn 

423 447 415 

Antal vårddagar, vuxna 334 33 0 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, vuxna 

1 562 1 562 0 

Institutionsvård    

Antal vårddygn, barn 1 183 1 512 2 436 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, barn 

5 961 * 4 629 3 305 

Antal vårddygn, vuxna 273 627 1 048 

Genomsnittlig dygns-
kostnad, vuxna 

3 260 2 434 2 315 

    

* Inkl två barnplaceringar tillsammans med föräldrar, därav 
en högre dygnskostnad 

 

TEKNISK SEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikel-
ser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 75,6 74,7 0,9 

Gemensamt 6,9 6,9 0,0 

Lokalförsörjning 33,6 31,4 2,2 

Kost 19,1 19,1 0,0 

Gata/Skog/park/fordon 15,6 15,9 -0,3 

Affärsverksamheter 0,4 1,4 -1,0 

Summa investeringar 83,3 48,8 34,5 

För tekniska sektionen prognosticeras ett samman-
lagt överskott på 0,9 mkr. 

2,5 mkr har avsatts 2014 för rivning av Samhallsfas-
tigheten. Innan rivningen kan utföras måste nya 
lokaler för de verksamheter som f n finns i fastighe-
ten (byggprogrammet och SFI) iordningställas. 
Detta medför att rivning inte kan ske förrän tidigast 
efter årsskiftet. 

I och med den planerade försäljningen av Lövstaga-
tan 15, Solbacken och Ängslyckan budgeterades en 
besparing på 0,4 mkr för minskning med två vakt-
mästartjänster. I nuläget beräknas att en ev försälj-
ning av trygghetsboendena inte kan ske förrän 
tidigast under hösten/vintern varför anpassning av 
vaktmästarorganisationen inte kan göras än. Detta 
medför ett underskott på 0,3 mkr. 

Räddningstjänsten utfärdade ett föreläggande om 
att åtgärder beträffande brandsäkerhet på gruppbo-
endet på Havrestigen skulle utföras, kommunen 
överklagade beslutet och i nuläget är ärendet hos 
förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten dömer till 
Räddningstjänstens fördel bedömer förvaltningen 
att kostnaderna för åtgärderna kan uppgå till strax 
under 1 mkr. Då brandskyddsåtgärder utförts tidi-
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gare har del av kostnaden belastat underhållsbud-
geten, vilket i detta fallet kan medföra ett större 
underskott på lokalförsörjningen. 

För park är prognosen ett underskott på 0,3 mkr för 
2014. I samband med försäljning av Lövstagatan 15 
försvinner lekplatsen och behovet av en ny lekplats 
är stort i området. Detaljplanen för Mejeribacken 
beräknas vara klar under sommaren 2014 vilket 
innebär att en ny lekplats kan iordningsställas. 

För VA-verksamheten beräknas ett överskott på 
0,3 mkr för 2014, vilket innebär att det ackumulera-
de resultatet nollställs. Bland annat är underhålls- 
och kapitalkostnaderna på en lägre nivå än budge-
terat. 

För fjärrvärmeverksamheten beräknas ett under-
skott på 1,0 mkr där ca 0,7 mkr härrör sig till lägre 
intäkter p g a den varma starten på året. Totalt har 
försäljningen av värme det första kvartalet varit 
ca 20% lägre än för motsvarande period förra året. 
Enligt riksdagsbeslut ska fjärrvärmeavgifter faktu-
reras minst kvartalsvis efter avläsning fr o m 2015, 
detta görs redan i Tranemo kommun. Därutöver ska 
fjärrvärmeabonnenter kunna erbjudas uppgifter om 
verklig förbrukning månadsvis, vilket kommer att 
innebära att ett stort antal mätare behöver bytas ut. 
Fjärrvärmeverksamheten planerar att byta dessa 
mätare successivt under en treårsperiod, vilket 
beräknas medföra en högre kostnad på ca 0,3 mkr 
under 2014. 

För investeringar beräknas ett överskott på 
34,5 mkr, till största delen beroende på att invester-
ingarna utförs senare än beräknat. För ombyggnad 
av Gudarpsgården etapp II är prognosen att 
ca 8 mkr får ombudgeteras till 2015. Byggstart sker i 
maj. För ombyggnad av köket på Gudarpsgården 
ska projektering utföras under sommaren, större 
delen av byggnadsarbetet kommer att utföras 2015. 
Prognosticerat resultat 2014 är ett överskott på 
3 mkr. 

För ombyggnad av Dalstorpsskolan sker upphand-
ling av entreprenad under maj/juni med beräknad 
byggstart efter sommaren. Beräknat överskott 2014 
är 2,7 mkr. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 2,6 mkr för 
förskola och fritidsverksamhet Ambjörnarp, i nulä-
get är det osäkert om vad som ska göras. Prognosen 
är därför att inga av dessa medel tas i anspråk un-
der 2014. 

Tranemo kommun ska medfinansiera trafikverkets 
byggnation av gång- och cykelväg i Tranemo, Lim-
mared och Grimsås. Trafikverket planerar att starta 
byggnation av gc-väg i Tranemo under hösten, 
prognosen är att 0,5 mkr av anslaget förbrukas 

under 2014. 

Dalstorps reningsverk är klart, rivning av det gamla 
reningsverket samt hantering av dammar återstår. 
Kostnaden för detta är i nuläget osäkert, men pro-
gnosen är att strax över 6 mkr av anslaget återstår 
vid årets slut. Förslag finns på att överföra 2 mkr av 
dessa medel till investering för förnyelse av VA-
ledningsnät för att renovera ledningar i Limmared 
och Uddebo. 

Åtgärder 

Större planerade underhållsåtgärder på fastigheter 
senareläggs i avvaktan på utfallet rörande bespa-
ringar på vaktmästarsidan samt eventuella kostna-
der för brandskyddsåtgärder. 

För park föreslås att budgeten 2015 tillfälligt mins-
kas motsvarande beräknat underskott 2014. 

Nyckeltal 

 
Prognos 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Antal renhållningsabon:    

Hämtning var 14:e dag 1 550 1 570 1 648 

Hämtning var 4:e vecka 2 535 2 520 2 054 

Hämtning var 8:e vecka 527 522 509 

    

Såld fjärrvärme, MWh 36 000 40 000 39 622 

Köpt fjärrvärme, MWh 43 000 48 000 47 669 

    

Tillverkade kbm vatten 940 000 970 000 917 000 

Debiterade kbm vatten 530 000 530 000 530 000 

    

 

TRANEMOBOSTÄDER AB 
 

Marknad 

Tranemobostäders totala intäkter beräknas ge ett 
underskott på 188 tkr. Underskottet beror huvud-
sakligen på hyresvakanser som enligt prognos upp-
går till knappt 500 tkr. Underskottet minskas bl. a 
till följd av nya principer för fakturering av tillval 
för hyresgäster. Dessa ingår nu i den förhandlade 
hyran och räkas upp årligen. En reavinst från såld 
fastighet på Musseronvägen i Dalstorp uppgår till 
280 tkr men intäkten för denna var redan intecknad 
i budget. 

Förvaltningskostnader 

Förvaltningskostnaderna visar enligt prognos I ett 
överskott på 75 tkr. Värmekostnaden visar ett posi-
tivt utfall på drygt 1 mkr medan kostnader för repa-
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rationer och underhåll beräknas överstiga budget 
med knappt 500 tkr. Det är främst köpta tjänster i 
samband med lägenhetsrenoveringar vid omflytt-
ningar samt byte av vitvaror som överstigit budget. 
Kostnaderna för uppvärmning och elförbrukning är 
svåra att beräkna och fastighetselen överskrider 
budget med 180 tkr. Kostnaderna för vattenför-
brukning och renhållning ger däremot ett positivt 
resultat på 150 tkr medan inköp av material och 
bevakningskostnader ger ett underskott på 140 tkr 
vardera.  

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader överstiger budget med 
189 tkr. Det är främst kostnader för utrustning vid 
utbyte av servicebilar samt kostnader för uppdate-
ring av lägenhetsritningar som står för förklaringen. 

Personal 

Personalkostnaderna ser i allt väsentligt ut att följa 
budget. Mindre överskott på ett antal konton möts 
av rekryteringskostnader för fastighetsförvaltare 
som överstiger budget. Avskrivningarna ser ut att 
följa budget även om konsekvenserna av nya av-
skrivningsprinciper i samband med införandet av 
redovisningssystemet K3, är ytterst svårprognosti-
serade.  

Finansiella intäkter och kostnader 

Prognosen för de finansiella intäkterna och kostna-
derna visar på ett mindre överskott. Räntekostna-
derna på rörligt lån har minskat under första tertia-
let vilket fått genomslag i prognosen. För resterande 
del av året beräknas räntekostnaden motsvara bud-
geterad nivå. Den budgeterade snitträntan uppgår 
till 2,11 %. 

Sammanfattning 

Tranemobostäder AB redovisar i delårsprognos I ett 
mindre överskott på 11 tkr vilket motsvarar ett 
underskott gentemot budgeterat resultat med 189 
tkr. Sammanfattningsvis är det minskade intäkter 
på grund av vakanser samt kostnader för reparatio-
ner och underhåll som överstiger budget. Detta 
möts av en positiv prognos för värmekostnaderna. 
En fastighetsförsäljning har inbringat en reavinst på 
280 tkr men den var redan intecknad i fastlagd 
budget för 2014.  

TRANEMO UTVECKLINGS AB 

 
Verksamhet 
Tranemo Utvecklings AB har enligt 
bolagsordningen till ändamål att förvärva, bebygga, 
förvalta, uthyra och sälja fastigheter avsedda för 
hantverk, industri, handel och tjänsteverksamhet 
samt även bedriva därmed sammanhängande 
verksamhet.  

Bolagsordningen har reviderats genom beslut i 
kommunfullmäktige 2014-04-07 

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 2014 enligt budget på 0,4 
mkr efter skatt. 

I januari amorterade bolaget 4,5 mkr av låneskulden 
till ägaren, Tranemo kommun. Låneskulden är 
därmed för närvarande 53,7 mkr. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för 
konsolidering och för att stärka soliditeten beräknas 
uppnås under 2014. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt 
ekonomiskt resultat de kommande åren. 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsut-
rymme för 2014 inklusive ombudgeteringar uppgår till 95,9 mkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 140430 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 13,4 83,3 48,8 34,5 
     
Servicesektionen 0,1 6,2 3,0 3,2 
     
Lärandesektionen 0,5 4,4 4,4 0 
     
Omsorgssektionen 0,2 1,9 1,9 0 
     
Strategisektionen 0,1  0,1 0,1 0 
     
TOTALT 14,3 95,9 58,2 37,7 
     
 
 

 
Kommentarer 
Investeringsbudgeten 2014 omfattar totalt 95,9 mkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 37,7 mkr. 
Under det första tertialet har 14,3 mkr (15%) av 
investeringsbudgeten förbrukats. 
En stor del av investeringsbudgeten är fördelad på 
ett mindre antal projekt. Prognosen för de aktuella 
projekten redovisas nedan.  

Tekniska sektionen 
Av budgeterade medel 83,3 mkr beräknas 48,8 mkr 
förbrukas under året.  

Upphandling av entreprenad för ombyggnad av 
Dalstorps skola görs under början av sommaren 
med beräknad byggstart till hösten. Under byggti-
den kommer 3 klassrum att finnas i moduler vid 
skolan, dessa kommer att ställas upp i slutet av 
sommaren. 

Etapp II av ombyggnaden av Gudarpsgården har 
upphandlats och byggnationen startar i maj.  

Under 2014 kommer åtgärder på delar av va-
ledningsnätet i Limmared och Uddebo att utföras 
med relining och servisrenovering.  

Trafikverket ska med hjälp av medfinansiering från 
Tranemo kommun bygga gc-vägar i Tranemo, 
Limmared och Grimsås. Totalt kostnadsberäknas 
projekten till 9,5 mkr varav kommunens del är 4,75 
mkr. Byggnation av gc-vägen i Tranemo ska starta 
till hösten, totalt beräknas att 0,5 mkr av anslaget 
förbrukas 2014. 

Servicesektionen 
I prognosen för servicesektionen beräknas hela 
återstående budgeten för den skattefinansierade 
investeringspotten att användas, för den taxefinan-
sierade potten beräknas att ingen del av anslaget 
används under 2014.

 

 
Benämning 

Budget Prognos Avvikelse 

Gudarpsgården etapp 2 18,1 10,0 8,1 
Ombyggnad tandläkarmott. 5,4 5,0 0,4 
Ombyggn Dalstorps skola 12,7 10,0 2,7 
Omb Gudarpsgårdens kök 4,0 1,0 3,0 
Renovering Röda Huset 2,5 0,3 2,2 
Medfinansiering GC-vägar 3,2 0,5 2,7 
Förnyelse Va-ledningsnät 3,3 5,3 -2,0 
Pumpstationer o VA-verk 13,8 7,3 6,5 
Summa 63,0 39,4 23,6 



Tranemo kommun  Budget- och verksamhetsuppföljning 2014-04-30  
Befolkning och arbetsmarknad 

   

19 
 

BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 
 

Befolkningsutveckling 2008-2014 

2008-12-31 11 721 
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 
2014-03-31 11 517 
Befolkningsförändring 2014 -14 
 
 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2013 och 2014 
        
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv  
Födda 36 26 29 25 116 27  
Avlidna 33 23 26 23 105 41  
Födelsenetto 3 3 3 2 11 -14  
        
Inflyttade 108 150 166 142 566 125  
Utflyttade 137 118 185 179 619 125  
Flyttningsnetto -29 32 -19 -37 -53 0  
        
Summa -26 35 -16 -35 -42 -14  
 
 
 
 

Åldersfördelning per 2008-12-31 - 2013-12-31 

  
2008-12-31 

 
2009-12-31 

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

 
2013-12-31 

0-6 år 813 798 820 826 846 844 
7-15 år 1 336 1 272 1 222 1 216 1 195 1 178 
16-19 år 709 717 720 678 648 587 
20-40 år 2 549 2 491 2 474 2 492 2 506 2 500 
41-64 år 3 919 3 902 3 842 3 826 3 740 3 729 
65-79 år 1 662 1 693 1 745 1 810 1 849 1 912 
80- w år 733 749 764 758 789 781 
       
Summa 11 721 11 622 11 587 11 606 11 573 11 531 
 
 
 
 

 

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

 2012 2013 2014 

Öppet arbetslösa 2,3% 2,3% 2,7% 
Andel i program 1,7% 2,2% 2,0% 
Summa 4,0% 4,5% 4,7% 
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KONJUNKTUR OCH SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER 

Konjunkturprognoser 

      BNP         Arbetslöshet 

2014 2015 2014 2015 

Riksbanken apr 2,7 3,2 7,9 7,3 

Nordea apr 2,8 2,5 7,9 7,6 

KI apr 2,6 3,2 7,9 7,3 

Regeringen apr 2,7 3,3 7,7 7,3 

Swedbank apr 2,9 2,7 7,9 7,4 

SKL apr 2,9 3,3 7,8 7,2 

Genomsnitt 2,8 3,1 7,9 7,4 
 

 
 
 
 
Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 

SKL1, apr 2014 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9 

Reg3, apr 2014 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 

ESV2, apr 2014 3,7 3,0 4,1 4,8 4,6 21,9 

SKL1, feb 2014 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 22,8 

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Ekonomistyrningsverket 
3.  Regeringen 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun ska budget- och verksamhetsuppföljningarna inklude-
ra en finansiell rapport. 

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2014-04-30 
 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 34 470 
Långfristig upplåning 230 000  Fasträntekonto Sparbanken 

Övrigt 
            25 000 

21 
TOTAL UPPLÅNING 230 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 83 491 

     

   Medelsförvaltning  

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

 

Kortfristig utlåning 0    
Långfristig utlåning 53 699    

TOTAL UTLÅNING 53 699    

   Prognostiserad genomsnittlig 
NETTOLÅNESKULD 176 301  ränta 2014: 2,6% 

 

 

Kommunens låneskuld per 2014-04-30 uppgår till 
230 mkr. Låneskulden är därmed på samma nivå 
som vid årsskiftet. Per den 30 april hade kommunen 
lånat ut medel om sammantaget 53,7 mkr till kom-
munens helägda bolag Tranemo Utvecklings AB 
(TUAB). Utlåningen till TUAB är 4,5 mkr lägre jäm-
fört med årsskiftet. Kommunens ”egna” nettolåne-
skuld har följaktligen ökat med 4,5 mkr hittills un-
der året.  

Av kommunens likvida medel har 25 mkr placerats 
i ett fasträntekonto på Sparbanken, Tranemo. Pla-
ceringen har en löptid på fyra månader och slutda-
tum är 2014-08-29.  

Tillsammans med den checkkredit som kommunen 
har tillgång till så beräknas likviditeten under år 
2014 att vara på en tillräcklig nivå för att kommu-
nens betalningsberedskap ska kunna anses vara 
säkerställd. 

 

 

Låneskuld kommunen 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms vara oförändrad 
per 2014-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas 
uppgå till 53,7 mkr (samma nivå som idag) vid 
kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåne-
skulden” för kommunen per 2014-12-31 väntas 
följaktligen vara på samma nivå som idag . 


