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EKONOMISK ÖVERSIKT
 

Allmänt 

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

Tranemo kommun tillämpar från och med delårs-
bokslutet per 2013-08-31 RKR:s (Rådet för Kommunal 
Redovisning) rekommendation 22 avseende delårsrap-
port: Med hänsyn, bland annat, till kravet på snabb 
information tillhandahålls information i betydligt 
mindre omfattning i kommunens delårsrapporter än 
vad som är fallet i årsredovisningarna. Denna lägre 
omfattning på information gäller i princip samtliga 
delar av denna rapport. Detta innebär till exempel att 
det i delårsrapporten inte redovisas en fullständig 
särredovisning av VA-verksamheten, så som är fallet i 
årsredovisningen. Det innebär också att det inte redo-
visas någon kassaflödesanalys för koncernen. 

I delårsrapporten per 2014-08-31 har använts samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i 
årsredovisning 2013. 

Delårsbokslut - kommunen 
Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden 
januari t o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte det 
ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, 
beroende på att periodisering av kostnader och intäk-
ter inte sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. 
Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande 
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redo-
visningsperiod. 

I det ekonomiska resultatet för perioden januari-
augusti finns säsongsvariationer och andra effekter 
som gör att resultatet inte är ”åtta tolftedelar av ett 
helårsresultat”. En sådan effekt är till exempel att peri-
oden januari till och med augusti omfattar hela som-
marlovet för elever i skolan. Detta medför till exempel 
att det endast finns med kostnader för en termin av två 
för gymnasielever som studerar på annan ort. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att det 
i resultatet finns med betydande kostnader för semes-
tervikarier inom till exempel omsorgsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m 
augusti uppgår till 4,4 mkr vilket kan ställas i relation 
till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 6,0 mkr. Det ekonomiska resultatet för motsvarande 
period förra året uppgick till -0,4 mkr.  

Soliditeten per den 31 augusti 2014 uppgår till 16,6 % 
vilket är en försämring med 1,5 procentenheter jämfört 
med augusti förra året. Orsakerna till försämringen är 

att nedskrivningar av värdet på fastigheter och mark 
gjordes i samband med årsbokslutet 2013-12-31. 

Låneskulden är oförändrad jämfört med augusti 2013. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansda-
gen 

Ekonomisk prognos – kommunkoncenen 

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

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2014 
prognostiseras uppgå till 10,4 mkr, föregående år -18,6 
mkr. Jämförelser mellan åren störs dock av jämförelse-
störande poster. I prognosen för 2014 finns inga jämfö-
relsestörande poster medan 2013 års resultat har för-
sämrats med netto 37,7 mkr på grund av jämförelsestö-
rande poster. Exklusive jämförelsestörande poster 
innebär prognosen att det ekonomiska resultatet för 
den löpande verksamheten inom koncernen försämras 
med 8,7 mkr jämfört med 2013. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas 
uppgå till -0,1  mkr (före skatt), vilket innebär en för-
sämrad resultatnivå jämfört med föregående år. 

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt eko-
nomiskt resultat på 0,4 mkr (efter skatt) under 2014, 
vilket är 0,2 mkr sämre än resultatet 2013. 

 

Resultatutveckling 2010-2014 
koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 
 

 

Ekonomisk prognos - kommunen 

I årets andra ekonomiska prognos för kommunen, per 
2014-08-31, prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 
2014 uppgående till 8,2 mkr. 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar 
samtliga pensionskostnader, det vill säga även föränd-
ringen av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas 
över såväl resultat- som balansräkning. Tranemo 
kommun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i 
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kommunfullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som 
avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till +2,2 mkr - 
årets ekonomiska resultat är budgeterat till 6,0 mkr.  

Verksamheternas beräknade utfall för 2014 enligt pro-
gnos innebär 8,2 mkr högre nettokostnader än vad som 
budgeterats. När det gäller intäkterna från skatter och 
utjämning är prognosen att utfallet blir 4,5 mkr högre 
än budgeterat. Verksamheternas intäkter förväntas bli 
1,3 mkr högre än budgeterat, avvikelsen består av 
beräknad lägre kostnad för medfinansiering av riksväg 
27 (förbifart Borås). Finansiella intäkter och kostnader 
samt avskrivningar beräknas bli 2,4 mkr lägre netto-
kostnad än budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 
7,2 mkr lägre än budget medan den budgeterade åter-
betalningen av AFA-pengar (5,0 mkr) inte beräknas 
komma in under 2014. 

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt 8,2 mkr. 
Det är framförallt kostnaderna för institutionsvård (-2,8 
mkr), vård i familjehem (-1,8 mkr), försörjningsstöd (-
1,4 mkr, hemtjänst (-1,4 mkr), grundskola, förskola, 
särskola (-2,5 mkr), som räknar med större underskott 
mot budget.  

Prognostiserade större budgetavvikelser, mkr 

 
Prognos 

Verksamhet avvikelse 
Gemensam verksamhet lärande -0,9 
Grundskola, förskola, särskola -2,5 
Gymnasiet 0,9 
Kultur och fritid 0,5 
Gemensam verksamhet omsorgen -0,9 
Hemtjänst -1,3 
Särskilda boenden -0,4 
Hälso- och sjukvård -0,8 
Försörjningsstöd -1,4 
Institutionsvård -2,8 
Familjehem -1,8 
Rivningskostnad gamla Samhall 2,5   
Lokalförsörjning -0,3   
Fjärrvärme -0,5  
KF och KS oförutsett 1,0  
Övriga verksamheter 0,5 
Summa -8,2 

  
  

Resultatutveckling 

Den ekonomiska prognosen innebär att 2014 års eko-
nomiska resultat beräknas bli kraftigt försämrat jämfört 
med 2013 om jämförelse görs med kommunens resultat 
exkl jämförelsestörande poster. Resultatet 2013 exkl 
jämförelsestörande poster var 15,0 mkr medan progno-
sen för 2014 innebär ett resultat på 8,2 mkr. För kon-
cernen innebär prognosen en resultatförsämring med 
8,7 mkr exkl jämförelsestörande poster. Koncernens 
prognostiserade resultat 2014 är 10,4 mkr, motsvarande 
resultat för 2013 var 19,1 mkr. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas 
uppgå till -0,2 mkr (före skatt), vilket innebär 0,4 mkr 
lägre än motsvarande resultat för 2013 och budgeterat 
resultat för 2014. Tranemo Utvecklings AB räknar med 
ett positivt ekonomiskt resultat på 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, upp-
nås inte enligt prognosen. För att uppnå målet under 
2014 krävs ett ekonomiskt resultat på 11,0 mkr. 

 
 
 
 
Resultatutveckling 2010-2014, 
kommunen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

Troligen ingen återbetalning av AFA-
medel under 2014 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i 
en rapport från 3 september 2014 att AFA ännu inte har 
fattat något beslut om återbetalning av AFA-premier.  

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

SKL:s bedömning i nuläget är att om det beslutas om 
återbetalning är det praktiskt möjligt att sådan sker 
som tidigast 2015. Kommer ett beslut 2014 ska intäkten 
dock bokas upp på 2014. 

 Om AFA återbetalar inbetalda premier avseende år 
2004 så beräknas det påverka Tranemo kommuns 
ekonomiska resultat 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 eko-
nomiska resultatet att balanskravet inte uppnås – det 
justerade ”balanskravsresultatet” prognostiseras till 
-1,4 mkr.  

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

Årets resultat enligt resultatprognos 8,2 

Avsteg från blandmodellen -9,6 

Avstämning balanskravet -1,4 
 

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 öka med 1,1 procent-
enheter jämfört med 2013 års nivå. I prognosen för 
2014 beräknas soliditeten 2014-12-31 att uppgå till 
18,1%  jämfört med 17,0 % 2013-12-31. Kommunens 
fordran på Tranemo Utvecklings AB (internbank) är 
fråndragen i balansomslutningen vid beräkning av 
soliditeten. 
 

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

 
 
 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
46,7 mkr (total investeringsbudget 2014 inklusive ”om-
budgetering” av ej förbrukade anslag 2013: 96,8 mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(84,5 mkr) av investeringsbudgeten för 2014. 

Investeringsutfallet t o m 2014-08-31 uppgår till 22 mkr 
(utfall jan-aug 2013: 19,3 mkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Målet förväntas 
inte uppnås under 2014. Den prognostiserade självfi-
nansieringsgraden 2014 uppgår till 91 procent. 

 
Nettoinvesteringar 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
Avskrivningar 2010-2014 
 

 
 
 
 
 
 
Självfinansieringsgrad 2010-2014 
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Starkt skatteunderlag trots måttlig BNP-
tillväxt 
  
Den globala tillväxten förväntas stiga måttligt, pådrivet 
av en hygglig utveckling i USA och Storbritannien. 
Tillväxten dämpas av svagheter i eurozonen, geopoli-
tiska spänningar (Ryssland-Ukraina) och stora obalan-
ser i många tillväxtekonomier som ex Kina. Tillväxten i 
omvärlden beräknas 2014 bli starkare än 2012 och 2013. 
Sammantaget beräknas BNP på Sveriges viktigaste 
exportmarknader att växa med 1,9 % i år, vilket kan 
jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 % 
under den senaste 20-årsperioden.  

 Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska 
exportens utveckling varit förhållandevis svag under 
början av året. Detta medför enligt Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL:s, bedömning att BNP i Sverige 
förväntas öka med måttliga 2,1 % i år. Troligt är dock 
att exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa 
år, vilket ger en BNP-tillväxt enligt SKL på 3,5 % 2015. 
Den svenska industrikonjunkturen har varit svag un-
der första delen av 2014, men flera indikationer tyder 
på att den är på uppgång. Industriföretagen har i Kon-
junkturinstitutets konjunkturbarometer räknat med 
ökad orderingång och även inköpschefsindex har 
pekat i positiv riktning. Hushållens inkomster har 
under de senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. 
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande 
sysselsättning bidrar till att hushållens reala inkomster 
ökar även under 2014. Sammantaget ser därför förut-
sättningarna bra ut för svensk ekonomi 2015. 

 
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 hushållning. 
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 intäk-
terna från skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär 
ett resultat på 11,0 mkr. 

Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå. 

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 18,1 %. 

Det prognostiserade resultatet på 8,2 mkr når inte 
resultatmålet som är 11 mkr. 

Självfinansiering av investeringarna uppnås inte heller, 
då prognosen ger ett värde på 91% och målet är 100 %. 

Det är viktigt för dagens och morgondagens invånare i 
Tranemo kommun att kommunen långsiktigt kan 
upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat. Ett 
resultat som motsvarar 2 % av skatter och utjämning 
och rimliga investeringsnivåer är nödvändigt för att 
bevara kapaciteten att kunna tillhandahålla god service 
åt kommuninvånarna i Tranemo även i ett längre per-
spektiv. Genom att ha ett resultat på ca 12 mkr och en 
investeringsnivå på ca 45 mkr kan investeringarna 
finansieras med egna medel. Detta i sin tur innebär att 
låneskulden inte behöver ökas. 

En ökning av låneskulden medför ökade räntekostna-
der, vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna för 
verksamheterna blir sämre. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2015 

I sin senaste prognos har Sveriges Kommuner och 
Landsting marginellt reviderat upp skatteunderlagets 
tillväxttakt för perioden 2014–2017.   

För 2014-2015 beräknas skatteunderlaget att öka med 
3,5% för 2014 och 4,7% för 2015. Totalt innebär det en 
ökning med 0,1% jämfört med prognosen i april.  

Under 2015 beräknas Tranemo kommun att ligga på 
högre investeringsnivåer än de ca 45 mkr som vi kan 
finansiera med egna medel. Räntenivåerna beräknas 
börja stiga i slutet av 2015. Högre investeringsnivåer 
och högre räntenivå innebär att kostnaderna för av-
skrivningar och räntor beräknas öka under de kom-
mande åren. 

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
Detta gäller både kommunen och kommunens bo-
stadsbolag, Tranemobostäder AB. 2013 minskade invå-
narantalet i kommunen med 42 invånare. Under perio-
den januari-juli 2014 har invånarantalet ökat med 97 
personer.  

Under 2013 uppnådde verksamheterna budgetbalans. 
Det var mycket glädjande efter flera år med budgetun-
derskott. I den här andra prognosen för 2014 beräknar 
verksamheterna ett budgetunderskott på 8,2 mkr.  

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

 

Lars-Gunnar Karlsson 
Ekonomichef 
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Uppföljning av KF/KS prioriterade 
resultatmål 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse 

Kunskapsresultaten skiftar rejält. Speciellt goda 
resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 
är resultaten bra i svenska, men i matematik bety
ligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten 
överlag sämre än föregående läsår. 

Verksamheten i förskolan stimulerar och bidrar till 
barns utveckling och lärande. 

Sammanfattande analys  

Det låga resultatet i matematik för åk 3 beror till 
stora delar på att delprovet om mätande misslyck
des för många elever, vilket påverkade det total
resultatet i stor utsträckning. Det vi också kan se i 
samtliga årskurser med nationella prov är att i 
svenska är det "att skriva berättelser och faktatexter" 
som är svårast för eleverna.Orsakerna till de sämre 
resultaten i åk 9 är svårare att se, men en 
kerna är svårigheten att nå de elever med störst 
behov av särskilda åtgärder. 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än po
karnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 
är skillnaden mellan resultaten flickor/pojkar (40 p, 
212 /172).I åk 6 är skillnaden 20p (221/201).

91 % av föräldrarna i förskolan uppger att person
len tror på barnens förmåga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

De utvecklingsområden som initierats "Matemati
lyftet", språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
elevhälsa och IKT kommer att stödja utvecklingen 
mot bättre resultat. 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan 
flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in 
åtgärder därefter. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

Sammanfattningsvis blir prognos för det övergr
pande målet: "Ge alla medborgare förutsättningar 
att leva ett bra liv" att det delvis kommer att uppfy
las. 

Målet är på sektionsnivå konkretiserat i 4 
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Uppföljning av KF/KS prioriterade 

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

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kunskapsresultaten skiftar rejält. Speciellt goda 
resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 
är resultaten bra i svenska, men i matematik betyd-
ligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten 

Verksamheten i förskolan stimulerar och bidrar till 

Det låga resultatet i matematik för åk 3 beror till 
stora delar på att delprovet om mätande misslycka-
des för många elever, vilket påverkade det totala 
resultatet i stor utsträckning. Det vi också kan se i 
samtliga årskurser med nationella prov är att i 
svenska är det "att skriva berättelser och faktatexter" 
som är svårast för eleverna.Orsakerna till de sämre 
resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsa-
kerna är svårigheten att nå de elever med störst 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än poj-
karnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 
är skillnaden mellan resultaten flickor/pojkar (40 p, 

k 6 är skillnaden 20p (221/201). 

% av föräldrarna i förskolan uppger att persona-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

De utvecklingsområden som initierats "Matematik-
och kunskapsutvecklande arbetssätt, 

elevhälsa och IKT kommer att stödja utvecklingen 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan 
flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in 

Ge alla medborgare förutsättningar att 
försörjning). 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattningsvis blir prognos för det övergri-
pande målet: "Ge alla medborgare förutsättningar 
att leva ett bra liv" att det delvis kommer att uppfyl-

onsnivå konkretiserat i 4 

mål;"Medborgaren ska på sikt klara sig utan stöd 
från socialtjänsten", "Minska andelen hushåll med 
långvarigt försörjningsstöd", "Minska genomsnittlig 
utredningstid för barn och unga" samt "Minska 
genomsnittlig utredningstid för v

Prognos för måluppfyllelse spretar något: Målet om 
minskad utredningstid för vuxna är redan uppnått, 
men dessvärre har vi ett sämre resultat då det gäller 
minskad utredningstid för barn och unga. Detta 
målet kommer troligtvis inte att uppnås.

När det gäller målen avseende försörjningsstöd kan 
vi se att målet troligtvis kommer att nås avseende 
att minska andelen hushåll med långvarigt försör
ningsstöd, men samtidigt ökar tiden då nyanlända 
är i behov av försörjningsstöd - kopplat till målet 
"Medborgaren ska på sikt klara sig utan stöd från 
socialtjänsten. 

Sammanfattande analys  

Effekten av en utökning av handläggare inom ek
nomiskt bistånd är tydlig, då det skapat förutsät
ningar för ett aktivt motiverande förhållningssätt 
som gett resultat. Kontinuitet i handläggargruppen 
ger förutsättningar för att ytterligare öka målup
fyllelsen avseende försörjningsstöd. För nyanlända 
tar det idag längre tid än tidigare att få bidrag man 
är berättigad, exempelvis etableringsstöd. Detta 
medför att nyanlända är i behov av stöd från socia
tjänsten under en längre tid än planerat.

På grund av bemanningsproblematik så har ver
samheten inte kunnat arbeta på det sätt man önskar 
för att förkorta utredningstiden för barn och unga.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Arbetet fortsätter enligt planering.

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

Prognos måluppfyllelse 

Resultaten varierar mellan sektionerna där 43
sektionernas konkretiserade mål beräknas uppnås 
och 50 % beräknas delvis uppnås.

Sammanfattande analys 

Inga nya mätningar är gjorda men samtliga sekti
ner jobbar med bemötande och tillgänglighet. Se
tionerna har konkretiserat målet främst kopplat till 
bemötande och tillgänglighet och arbetar med målet 
i olika grad. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål 
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Begreppet tillgänglighet behöver utvecklas och ses i 
ett vidare perspektiv; hur tillgängliga är våra ver
samheter för medborgarna? 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse 

30% av sektionernas konkretiserade mål kommer 
enligt bedömningarna att uppnås helt och 70
beräknas att delvis uppnås. 

Sammanfattande analys 

Sektionerna och deras verksamheter arbetar med 
inflytande exempelvis genom att kontinuerligt 
uppdatera och komplettera information på hems
dan som har blivit ett mer levande verktyg. Ver
samheterna har förstått betydelsen av hemsidan 
som kommunens ansikte utåt och som en viktigt 
kanal för inflytande och delaktighet. Även sociala 
medier ses som ett viktigt medel för inflytande och 
delaktighet och som ett kompletterande verktyg för 
att nå flera olika målgrupper. Kärnverksamheterna 
koncentrerar sina åtgärder direkt mot medborgaren 
exempelvis genom olika forum för inflytande.

Budget- och verksamhetsuppföljning 2014
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Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

rade mål kommer 
enligt bedömningarna att uppnås helt och 70 % 

Sektionerna och deras verksamheter arbetar med 
inflytande exempelvis genom att kontinuerligt 
uppdatera och komplettera information på hemsi-

om har blivit ett mer levande verktyg. Verk-
samheterna har förstått betydelsen av hemsidan 
som kommunens ansikte utåt och som en viktigt 
kanal för inflytande och delaktighet. Även sociala 
medier ses som ett viktigt medel för inflytande och 

om ett kompletterande verktyg för 
att nå flera olika målgrupper. Kärnverksamheterna 
koncentrerar sina åtgärder direkt mot medborgaren 
exempelvis genom olika forum för inflytande. 

Förslag till åtgärder 

Kommunen behöver vidareutveckla formerna för 
inflytande och delaktighet genom att förbättra både 
mottagande och omhändertagande av synpunkter 
och klagomål samt utveckla ytterligare former för 
inflytande och delaktighet.

Arbetet med att utveckla och tillgängliggöra e
tjänster bör fortsätta. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Måluppfyllelsen för de prioriterade resultatmålen 
beräknas delvis uppfyllas under 2014.

Sammanfattande analys 

Se text ovan samt respektive sektions redovisning.

Sammanfattning av åtgärder för att nå de 
prioriterade resultatmålen med en

Se text ovan samt respektive sektions redovisning.
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e och delaktighet genom att förbättra både 

mottagande och omhändertagande av synpunkter 
och klagomål samt utveckla ytterligare former för 
inflytande och delaktighet. 

Arbetet med att utveckla och tillgängliggöra e-

manfattande resultat 

Måluppfyllelsen för de prioriterade resultatmålen 
beräknas delvis uppfyllas under 2014. 

 

respektive sektions redovisning. 

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

Se text ovan samt respektive sektions redovisning. 
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PROGNOSÖVERSIKT PER SEKTION 
(Belopp i tkr)           
            
  Budget Prognos   Budget Prognos 
Sektion 201404 201404   201408 201408 
            

Service- och näringslivssektionen -53,7   -53,9     -53,7   -51,8   

            

Tekniska sektionen -75,6   -74,7     -75,6   -74,2   

            

Lärandesektionen -241,1   -244,6     -241,1   -243,1   

            

Omsorgssektionen -213,2   -219,1     -213,2   -222,9   

            

Strategisektionen -6,7   -6,7     -6,7   -6,5   

            

Delsumma -590,3   -599,0     -590,3   -598,5   

            

Finansförvaltningen 597,6   603,7     597,6   606,7   

            

SUMMA  7,3   4,7     7,3   8,2   
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE   
(Belopp i tkr)                
                 

  Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
   

Verksamhetsområde 201308 201408 2013 2014 2014      
                 
Service- och näringslivssektionen              
Service- och näringslivssektionen -31,6 -33,2 -46,7 -53,7 -51,8 1,9    
Periodiseringar 1,0 0,2            
Summa -30,6 -33,0 -46,7 -53,7 -51,8 1,9    
                 
Tekniska sektionen                
Gemensam verksamhet tekniska -2,9 -3,7 -5,4 -7,0 -7,3 -0,3 

   
Lokalförsörjning -21,4 -19,8 -33,0 -33,6 -31,4 2,2    
Kost -11,6 -12,2 -18,4 -19,1 -19,2 -0,1    
Gata/Skog/park/fordon -10,1 -10,2 -14,8 -15,5 -15,4 0,1    
Affärsverksamheter 2,2 2,2 -0,4 -0,4 -0,9 -0,5 

   
Periodiseringar 0,5 -2,6            
Summa -43,2 -46,3 -72,1 -75,6 -74,2 1,4    
                 
Lärandesektionen                
Gemensam verksamhet lärande -14,1 -17,7 -25,8 -28,3 -29,2 -0,9 

   
Grundskola, förskola o särskola -92,8 -98,2 -140,8 -142,8 -145,3 -2,5    
Gymnasium -35,7 -33,6 -55,8 -54,9 -54,0 0,9    
Kultur och fritid -9,6 -10,5 -14,3 -15,1 -14,6 0,5    
Periodiseringar -5,2 -1,5         

   
Summa -157,4 -161,5 -236,7 -241,1 -243,1 -2,0    
                 
Omsorgssektionen                
Gemensam verksamhet omsorg -4,9 -18,8 -9,5 -19,0 -20,0 -1,0    
Vård och omsorg -76,3 -72,9 -114,9 -110,8 -113,6 -2,8    
Funktionsnedsättning o socialt stöd -33,4 -32,5 -50,6 -52,0 -51,7 0,3    
Myndighetsfunktion -22,8 -24,6 -31,9 -31,4 -37,6 -6,2    
Periodiseringar -3,1              
Summa -140,5 -148,7 -206,9 -213,2 -222,9 -9,7 

   
                 
Strategisektionen                
Strategisk planering -3,2 -4,0 -5,3 -6,7 -6,5 0,2    
Periodiseringar -0,1           

   
Summa -3,3 -4,0 -5,3 -6,7 -6,5 0,2 

   
                 
                 
Delsumma -375,1 -393,5 -567,7 -590,2 -598,5 -8,2    
                 
                 
Finansförvaltningen                
Finansförvaltningen 381,8 399,7 549,3 597,6 606,7 9,1    
Periodiseringar -7,1 -1,8         

   
Summa  374,7 397,9 549,3 597,6 606,7 9,1    
                 
SUMMA  -0,4 4,4 -18,4 7,4 8,2 0,8    
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2014 inklusive ombudgeteringar uppgår till 96,8 mkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 140831 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 20,0 84,5 41,9 42,6 
     
Servicesektionen 0,4 5,9 1,2 4,7 
     
Lärandesektionen 1,1 4,4 2,8 1,6 
     
Omsorgssektionen 0,4 1,9 0,7 1,2 
     
Strategisektionen 0,1  0,1 0,1 0 
     
TOTALT 22,0 96,8 46,7 50,1 
     
 
 
Kommentarer
Investeringsbudgeten 2014 omfattar totalt 96,8 mkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 50,1 mkr. Un-
der de två första tertialen har 22 mkr (23%) av invester-
ingsbudgeten förbrukats. 

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

Av budgeterade medel 84,5 mkr beräknas 41,9 mkr 
förbrukas under året.  

Arbetet med ombyggnation av Dalstorps skola påbör-
jas under september, i nuläget finns inga konstaterade 
avvikelser vare sig vad gäller tid eller projektkostnad. 
Prognostiserat överskott kommer att behöva ombudge-
teras till 2015.  

Etapp II av ombyggnaden av Gudarpsgården har 
startats och pågår enligt plan både vad gäller tid och 

projektkostnad. Prognostiserat överskott kommer att 
behöva ombudgeteras till 2015.  

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, Limma-
red och Grimsås. Totalt kostnadsberäknas projekten till 
9,5 mkr varav kommunens del är 4,75 mkr.  

Ombyggnad av Gudarpsgårdens kök är ej påbörjat, 
arbetet beräknas starta under 2016 när pågående om-
byggnad av Gudarpsgården är klar.  

Ombyggnad för förskole- och fritidsverksamhet i Sjö-
tofta påbörjas i oktober och färdigställs i början av 
2015. Ombyggnaden blir dyrare än vad som först be-
räknats varför ett tilläggsanslag på 0,9 mkr beviljats. 

 
Benämning 

Budget Prognos Avvikelse 

Gudarpsgården etapp 2 18,1 11,5 6,6 
Ombyggnad tandläkarmott. 5,4 4,5 0,9 
Ombyggn Dalstorps skola 12,7 3,8 8,9 
Omb Gudarpsgårdens kök 4,0 0,0 4,0 
Renovering Röda Huset 2,5 0,2 2,3 
Medfinansiering GC-vägar 3,2 1,0 2,2 
Förnyelse Va-ledningsnät 5,3 4,3 1,0 
Pumpstationer o VA-verk 11,7 7,3 4,4 
Summa 62,9 32,6 30,3 
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PERSONALREDOVISNING 

Antal anställda och omräknade  
heltider 

Antalet anställda(tillsvidare- och visstidsanställ-
da) uppgick till 1 027 personer den sista augusti 
2014. Detta är en minskning med 11 anställda 
från föregående år. 

 14-08-31 13-08-31 
Antal anställda  1027 1 038 
   
 14-08-31 13-08-31 
Omräknade heltider 950 960 

 
 

Könsfördelning 

Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen 
är alltjämt mycket hög och har ökat senaste året.  

 14-08-31 13-08-31 12-08-31 
Kvinnor 85,1 83,8 84,0 
Män 14,9 16,2 16,0 

Andelen kvinnor och män i procent av det totala anta-
let anställda. 

 
Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 
ökat för kvinnor och minskat för män jämfört 
med 2013. Medelsysselsättningsgraden har ökat. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

 14-08-31  13-08-31 

Kvinnor  89,6%   88,4% 

Män  91,4%   91,6% 

Medel  89,9%   88,9% 

      

Heltid och deltid 

Andelen heltidsanställda har ökat med en pro-
centenhet från förgående år. 

 14-08-31 13-08-31 12-08-31 
Heltid 61% 60% 58% 
Deltid 39% 40% 42% 

 

 

 

 

 

Anställningsform 

Andelen tillsvidareanställda har minskat jämfört 
med föregående år. 

 14-08-31 13-08-31 12-08-31 
Tillsvidare 89,9 90,5 91,1 
Visstid 10,1 9,5 8,9 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat med 1,1 % till 5,4 %.  
Andelen långtidssjukskrivna har ökat speciellt 
för män (+ 8,6 %). Totalt ökar långtidsfrånvaron 
med 2,8 % och är tillbaka på samma nivå som 
2012. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder 

Ålder 2014 
jan-juli 

2013 
jan-juli 

2012 
jan- jul 

    -29 5,4 4,6 3,8 
30-49 4,8 2,9 3,4 
50-65 6,0 5,6 4,3 
Summa 5,4 4,3 3,8 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön 

 2014 
jan-juli 

2013 
jan-juli 

2012 
jan- jul 

Män 4,0 4,5 2,6 
Kvinnor 5,7 4,2 4,1 
Summa 5,4 4,3 3,8 

 

Andel i procent av den sjukskrivna tiden 
som är långtidssjukskrivning 
(60 dagar och mer) 

 2014 
jan-juli 

2013 
jan-juli 

2012 
jan- jul 

Män 31,1 22,5 22,8 
Kvinnor 36,3 34,5 37,4 
Summa 35,7 32,9 35,6 

 
Personalkostnader, mkr (jan-aug) 

2012 279,7 
2013 292,0 
2014 300,0 

 
Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan – aug) 

2012 1,4 mkr  
2013 1,5 mkr  
2014 1,9 mkr  



Tranemo kommun 

 

 

 
SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTI

Ekonomiskt utfall och större avvikelser,

 Budget Prognos

Summa drift 53,7 51,8

Summa investeringar 5,9 1,2

Service- och näringslivssektionen prognostiserar ett bu
getöverskott på 1,9 mkr. 

Funktionen för Medborgarservice- och Processtöd progn
stiserar ett budgetöverskott på 1,3 mkr vid årets slut. Ver
samheten löper enligt planeringen och trots en del förän
ringar på personalsidan där funktionen kompletterats med 
en kommunjurist under hösten samt haft hög arbetsbelas
ning i samband med årets två val som krävt extraresurser 
prognostiseras ett budgetöverskott på 0,4 mkr avseende 
lönekostnader. Verksamheten har haft högre utgifter för 
verksamhetssystemet Lex, än budgeterat. Detta beror på 
behov av att köpa in en modul till systemet som saknats 
samt konsultkostnader i samband med att systemet g
nomgått en större uppdatering. Det är troligt att unde
skottet kommer utökas något under hösten, då behov av 
ytterligare konsulthjälp finns. Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens oförutsedda medel beräknas samma
taget med ett överskott om 1 mkr. 

Arbetsmarknadsfunktionen prognostiserar ett underskott 
med totalt 0,2 mkr i förhållande till ram. En poolbil har 
köpts in från Tekniska sektionen för att personalen inte ska 
bruka privata bilar i tjänsten, detta är inte tidigare 
rat. 0,1 mkr är kostnaden för flytt av Byggstenen till nya 
lokaler. Ett underskott om 0,1 mkr avser Nystartsjobb samt 
att personal slutat och tjänsten inte tillsatts har detta lett till 
att vi inte kunnat aktivera så många personer från Arbet
förmedlingen som budgeten var beräknad efter.

Ekonomifunktionen prognostiserar ett budgetöverskott 
med 0,4 mkr. Personalkostnaderna beräknas bli 0,3
lägre än budget, orsaken till detta är att lönenivån under 
tiden för de tjänster som varit tillförordnade är 
budget. Kostnaden till Borås för del i gemensamma up
handlingar beräknas bli 0,1 mkr lägre än budget. Kontot 
för porto, kontorsmaterial, kuvert, hyra och serviceavtal 
kopieringsmaskiner beräknas få ett överskott på 0,3
Budgeten innehåller reserv för ökade kostnader i samband 
med uppgradering till ny version av ekonomisystemet men 
underskottet för uppgraderingen blir ändå 0,3

Personalfunktionen i samverkan prognostiserar ett utfall 
med 0,2 mkr i förhållande till budget. Överskottet beror p
vakanser av personalchef, löneadministratör och persona
utvecklare. Underskott för konsult- och systemkostnader 
innebär att vi prognostiserar ett resultat enligt budget vid 
årets slut. 

Personalfunktionen Tranemo prognostiserar ett budge
överskott på 0,1 mkr. Konsultkostnaden för rekrytering av 
sektionschef/ekonomichef har hanterats av personalfun
tionen och detta har varit möjligt genom att vi ej genomfört 
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OCH NÄRINGSLIVSSEKTION 

större avvikelser, mkr 

Prognos Resultat 

51,8 1,9 

1,2 4,7 
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och Processtöd progno-
mkr vid årets slut. Verk-
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ytterligare konsulthjälp finns. Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens oförutsedda medel beräknas samman-
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bruka privata bilar i tjänsten, detta är inte tidigare budgete-

mkr är kostnaden för flytt av Byggstenen till nya 
mkr avser Nystartsjobb samt 

att personal slutat och tjänsten inte tillsatts har detta lett till 
att vi inte kunnat aktivera så många personer från Arbets-

lingen som budgeten var beräknad efter. 

Ekonomifunktionen prognostiserar ett budgetöverskott 
mkr. Personalkostnaderna beräknas bli 0,3 mkr 

lägre än budget, orsaken till detta är att lönenivån under 
tiden för de tjänster som varit tillförordnade är lägre än 
budget. Kostnaden till Borås för del i gemensamma upp-

mkr lägre än budget. Kontot 
för porto, kontorsmaterial, kuvert, hyra och serviceavtal 
kopieringsmaskiner beräknas få ett överskott på 0,3 mkr. 

erv för ökade kostnader i samband 
med uppgradering till ny version av ekonomisystemet men 
underskottet för uppgraderingen blir ändå 0,3 mkr. 

Personalfunktionen i samverkan prognostiserar ett utfall 
mkr i förhållande till budget. Överskottet beror på 

vakanser av personalchef, löneadministratör och personal-
och systemkostnader 

innebär att vi prognostiserar ett resultat enligt budget vid 

Personalfunktionen Tranemo prognostiserar ett budget-
mkr. Konsultkostnaden för rekrytering av 

sektionschef/ekonomichef har hanterats av personalfunk-
tionen och detta har varit möjligt genom att vi ej genomfört  

 

 

arbetsmiljöutbildning på grund av vakanta tjänster med 
rätt kompetens och har därmed inte haft 
utbildningsinsatser. 

Budgeten avseende näringslivsåtgärder är i enligt med 
ram. 

Den, med Ulricehamn, gemensamma miljö
nämnden prognostiserar ett överskott. Tranemos andel är 
0,3 mkr. 

Åtgärder 

Övergripande prognostiserar sektionen ett
arbetsmarknadsfunktionen som prognostis
skott pågår ett arbete utifrån ett uppdrag om att införliva 
en gemensam arbetsmarknadsfunktion med Svenljunga 
kommun under 2014 som ska leda till ett mer samordnat 
arbetssätt över kommunerna i syfte att få fler människor i 
arbete/sysselsättning. 

Uppföljning av prioriterade resultatmål

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt

 

Prognos måluppfyllelse:  

För funktionen medborgarservice och processtöd kommer 
målet troligtvis att uppnås. 

Kommentar:  

Vi har korta köer i växeln och med
ofta tillgänglig för telefonsamtal. Vid frånvaro har rutinen 
att hänvisa telefonen etablerats. Avdelningen har jobbat 
målmedvetet med aktiviteter för att uppmärksamma årets 
båda val och för att förenkla för medborgarna att kunna 
lämna sin röst genom att utöka både platser och tillfällen 
för förtidsröstning. Avdelnin
att använda oss av forum för att nå medborgare i alla ål
rar och fokuserar på information om val genom sociala 
medier och hemsida, traditionell anno
brev som skickas från kommunen.

 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt
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arbetsmiljöutbildning på grund av vakanta tjänster med 
rätt kompetens och har därmed inte haft kostnader för 

Budgeten avseende näringslivsåtgärder är i enligt med 

Den, med Ulricehamn, gemensamma miljö- och bygg-
nämnden prognostiserar ett överskott. Tranemos andel är 

Övergripande prognostiserar sektionen ett överskott. För 
rknadsfunktionen som prognostiserar ett under-

skott pågår ett arbete utifrån ett uppdrag om att införliva 
en gemensam arbetsmarknadsfunktion med Svenljunga 
kommun under 2014 som ska leda till ett mer samordnat 

kommunerna i syfte att få fler människor i 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

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

 

llas/Är uppfyllt 

För funktionen medborgarservice och processtöd kommer 

Vi har korta köer i växeln och medarbetare på enheten är 
ofta tillgänglig för telefonsamtal. Vid frånvaro har rutinen 
att hänvisa telefonen etablerats. Avdelningen har jobbat 
målmedvetet med aktiviteter för att uppmärksamma årets 
båda val och för att förenkla för medborgarna att kunna 
lämna sin röst genom att utöka både platser och tillfällen 
för förtidsröstning. Avdelningen har en medveten strategi 
att använda oss av forum för att nå medborgare i alla åld-
rar och fokuserar på information om val genom sociala 
medier och hemsida, traditionell annonsering, etiketter på 
brev som skickas från kommunen. 

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

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Prognos måluppfyllelse:  

För funktionen medborgarservice och processtöd kommer 
målet troligtvis att uppnås. 

Kommentar: 

Funktionen funderar ständigt över aktiviteter och åtgärder 
som kan öka delaktighet, inflytande och möjlighet att på-
verka för medborgaren och planerar aktiviteter anpassade 
för olika målgrupper. Vi tror exempelvis att införande av 
Instagram kan bidra till att nå en yngre målgrupp. Genom 
kontot kan vi enkelt och på ett lättare sätt presentera kom-
munen och de olika verksamheterna, informera om vad 
som pågår just nu och vilka olika typer av arbeten som 
finns i en kommun. Kontot används också för att sprida 
infomation om möjligheter att påverka kommunal verk-
samhet som medborgare. Antalet följare har ökat raskt på 
kort tid och med marginell marknadsföring. 

Under detta supervalår har vi medvetet arbetat med aktivi-
teter som ska öka valdeltagandet då detta i allra högsta 
grad ger medborgarna möjlighet att påverka och ha infly-
tande i kommunen. Exempelvis genom att ge fler möjlighe-
ter till förtidsröstning med fokus på god tillgänglighet; 
möjligheten att förtidsrösta ska finnas där medborgaren 
befinner sig. Funktionen har också tagit emot skolbesök 
och visat upp de förberedelser som pågår i kommunen 
inför val samt engagerat LSS-verksamhet som arbetat i 
kommunhuset inför valet. 

Inför Riksdags, kommun och landtingsvalet har nya röst-
mottagare utsetts efter att valnämnden annonserat efter 
intresserade via kommunens hemsida. Ett drygt tio-tal av 
de kommunmedborgare som anmält intresse gör premiär 
som röstmottagare i september 2014. Intresset från med-
borgarna var stort, antalet intresserade var fler än behovet. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Genom att fortsätta det arbete som nu pågår och aktivt 
arbeta utåt mot medborgarna ökar vi också möjligheten till 
att nå fler medborgare då vi idag använder olika typer av 
medier för att föra en dialog. Idag kan du få information 
från kommunen via ett personligt möte, facebook, Insta-
gram, Munizapp, information i lokal tidning, mail och 
telefon. Med detta får medborgaren fler möjligheter att 
påverka och ta del av kommunens arbete. Vi arbetar stän-
digt med bemötandefrågor och tillgänglighet. 

 

Sammanfattande analys 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har sektionen en positiv 
prognos i förhållande till budget. Det som ändock har 
resulterat i att det inte blivit underskott är den personal-
omsättning som under året skett på samtliga funktioner. 
Det i sin tur leder till avbrott i verksamheten, kompetens-
glapp och en högre belastning på kollegor. Det innebär att 
vissa utvecklingsfrågor har skjutits fram till 2015. Det är 
först nu i slutet av året som sektionen är fullt bemannad 
igen. Trots detta når vi helt eller delvis de mål som är satta. 

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

Personalfunktionen, Ekonomifunktionen och Arbetsmark-
nadsfunktionen har under 2014 inte arbetat med målupp-
följning i Stratsys men 2015 ingår även de interna funktio-
nerna i arbetet. 

För arbetsmarknadsfunktionen pågår ett arbete utifrån ett 
uppdrag om att införliva en gemensam arbetsmarknads-
funktion med Svenljunga kommun under 2014 som ska 
leda till ett mer samordnat arbetssätt över kommunerna i 
syfte att få fler människor i arbete/sysselsättning.



Tranemo kommun 

 

 

 

STRATEGISEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

 Budget Prognos

Summa drift 6,7 6,5

Summa investeringar 0,1 0,1

Sektionens verksamhet kommer att bedrivas inom den 
anvisade ramen. Under 2014 genomförs ett flertal up
dragsplaner med finansiering via planavtal. Det planarbete 
och de plankostnader som belastar budgeten blir därmed 
något lägre. Detta tillsammans med mindre avvikelser i 
övrigt inom sektionen innebär ett bedömt resultat på 
200 tkr. 

Åtgärder 

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

Uppföljning av prioriterade resultatmål

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

 

Prognos måluppfyllelse  

Hittills har frågor som berör bemötande aktualiserats på 
alla APT. Det finns inte alltid upptaget som en protokol
förd punkt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Sektionen kommer även fortsättningsvis att löpande lyfta 
bemötandefrågorna på APT mötena. 

 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

 

Prognos måluppfyllelse  

En gemensam evenemangskalender Tranemo/Svenljunga 
finns på kommunens hemsida. Flera informationsträffar 
har genomförts med föreningar och entreprenörer vilket 
innebär att allt fler nu själva lägger in evenemang i kale
dern. Antalet presenterade evenemang har därmed ökat 
kraftigt. 

På hemsidan finns nu inlagda alla antagna översiktsplaner 
och de senast antagna detaljplanerna. Dessutom finns alla 
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Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mkr 

Prognos Resultat 

,5 0,2 

0,1 0,0 

Sektionens verksamhet kommer att bedrivas inom den 
anvisade ramen. Under 2014 genomförs ett flertal upp-
dragsplaner med finansiering via planavtal. Det planarbete 

de plankostnader som belastar budgeten blir därmed 
något lägre. Detta tillsammans med mindre avvikelser i 
övrigt inom sektionen innebär ett bedömt resultat på 

Sektionen bedömer att verksamhetens kostnader kommer 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

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

Hittills har frågor som berör bemötande aktualiserats på 
alla APT. Det finns inte alltid upptaget som en protokoll-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen kommer även fortsättningsvis att löpande lyfta 

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

En gemensam evenemangskalender Tranemo/Svenljunga 
kommunens hemsida. Flera informationsträffar 

har genomförts med föreningar och entreprenörer vilket 
innebär att allt fler nu själva lägger in evenemang i kalen-
dern. Antalet presenterade evenemang har därmed ökat 

antagna översiktsplaner 
och de senast antagna detaljplanerna. Dessutom finns alla 

pågående planarbeten inlagda.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Ambitionen är att utveckla informationen och även lägga 
in tidigare antagna planer. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Sektionen bedömer att inom sektionen kommer vi att nå de 
prioriterade resultatmålen inom ramen för den budget 
sektionen erhållit 

Sammanfattande analys 

Inom sektionen bedrivs ett aktivt arbete vad gäller bem
tande och delaktighet. Inom ramen för sektionens resurser 
har vi under sommaren utvecklat informationen till turi
ter/besökande med information även i Glasets Hus.

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Verksamhetsberättelser 

 

pågående planarbeten inlagda. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ambitionen är att utveckla informationen och även lägga 

Sammanfattande resultat 

Sektionen bedömer att inom sektionen kommer vi att nå de 
prioriterade resultatmålen inom ramen för den budget 

 

tt aktivt arbete vad gäller bemö-
Inom ramen för sektionens resurser 

har vi under sommaren utvecklat informationen till turis-
ter/besökande med information även i Glasets Hus. 



Tranemo kommun 

 

 

LÄRANDESEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvike

 Budget Prognos

Summa drift 241,1 243,1

Gemensam verksamhet 
lärande 

28,3 29,2

Gymnasium 54,9 54,0

Grundskola, förskola o 
särskola 

142,8 145,3

Kultur och fritid 15,1 14,6

Summa investeringar 4,4 2,8

Enligt prognos kommer kultur och fritids verksamheter att 
redovisa ett positivt resultat. Detta då de medvetet varit 
återhållsamma tack vare skolans svårighet att hålla budget. 
Sett till förskola, skola och gymnasieskola är gymnasiet den 
enda verksamheten som i prognos redovisar ett förväntat 
överskott. Detta tack vare att verksamhetens lyckats så väl 
med att attrahera nya elever till skolan. I och med detta 
sjunker kostnaden för elever hos andra huvudmän ma
kant. Vilket balanserar upp det underskott som fi
köp av vuxenutbildning hos andra huvudmän samt ökade 
kostnader för SFI och IM-språk. Sett till skola och förskola 
så redovisar samtliga rektorsområden underskott. Anle
ningar till detta är ökade kostnader för: 

• Insatser kring barn med NPF problemati
• Integrerade särskoleelever 
• Gymnasiesärskolan 
• Utökad barnomsorg 
• Expandering av modersmålsundervisning och 

svenska som andraspråk 

Åtgärder 

Samtliga verksamheter jobbar med åtgärder för att få en 
budget i balans. Dock har skolan svårt att drastiskt skära 
ner på resurserna med tanke på den nya skollagens hårda 
skrivningar angående elevers rätt till särskilt stöd. I år har 
Lärandesektionen hittills fått två Skolinspektionsanmä
ningar som lett till anmärkningar/krav. 

Vi har sedan uppföljningen i T1 lyckats med 
flera håll men dessa tyngs av "nya" underskott.

Uppföljning av prioriterade resultatmål

Kunskapsresultaten ska förbättras

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Kunskapsresultaten skiftar rejält. Speciellt goda resultat i 
åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 är resultatet bra 
i svenska, men i matematik betydligt sämre än föregående 
år. För åk 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår
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Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mkr 

Prognos Resultat 

243,1 -2,0 

29,2 -0,9 

54,0 0,9 

145,3 -2,5 

14,6 0,5 

2,8 1,6 

Enligt prognos kommer kultur och fritids verksamheter att 
redovisa ett positivt resultat. Detta då de medvetet varit 
återhållsamma tack vare skolans svårighet att hålla budget. 
Sett till förskola, skola och gymnasieskola är gymnasiet den 

som i prognos redovisar ett förväntat 
överskott. Detta tack vare att verksamhetens lyckats så väl 
med att attrahera nya elever till skolan. I och med detta 
sjunker kostnaden för elever hos andra huvudmän mar-
kant. Vilket balanserar upp det underskott som finns för 
köp av vuxenutbildning hos andra huvudmän samt ökade 

språk. Sett till skola och förskola 
underskott. Anled-

Insatser kring barn med NPF problematik 

Expandering av modersmålsundervisning och 

Samtliga verksamheter jobbar med åtgärder för att få en 
budget i balans. Dock har skolan svårt att drastiskt skära 

r på resurserna med tanke på den nya skollagens hårda 
skrivningar angående elevers rätt till särskilt stöd. I år har 
Lärandesektionen hittills fått två Skolinspektionsanmäl-

Vi har sedan uppföljningen i T1 lyckats med åtgärder på 
flera håll men dessa tyngs av "nya" underskott. 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

goda resultat i 
åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 är resultatet bra 
i svenska, men i matematik betydligt sämre än föregående 
år. För åk 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår 

Sammanfattande analys  

Det låga resultatet i matematik för 
på att delprovet om mätande misslyckades för många 
elever, vilket påverkade det totala resultatet i stor utsträc
ning. Det vi också kan se i samtliga årskurser med natione
la prov är att i svenska är det "att skriva berättelser 
faktatexter" som är svårast för eleverna.
sämre resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsake
na är svårigheten att nå de elever med störst behov av 
särskilda åtgärder. 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än pojkarnas i
9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 är skillnaden 
mellan resultaten flickor/pojkar (40 p, 212 /172).I åk 6 är 
skillnaden 20p (221/201). 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

De utvecklingsområden som initierats "Matematiklyftet", 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, elevhälsa och 
IKT kommer att stödja utvecklingen mot bättre resultat.

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan flickor och 
pojkars resultat är så stora och sätta in åtgärder därefter.

 

Verksamheten ska stimulera oc
barns utveckling och lärande

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

  

Måluppfyllelsen är hög, speciellt inom förskolan där 91
av föräldrarna uppger att personalen tror på barnens fö
måga. 

Förskolan jobbar främst med utveckling av förmå
matematik och språkutveckling men även med NO och 
teknik. 

  

 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

Kommentar 

Svaren från enkäten varierar mellan 78 och 91%. Högst får 
elevernas svar på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det". Något motsägelsefullt får 
föräldrarnas svar på frågan "Mitt barn får den hjälp i sk
lan det behöver i skolarbetet" det lägsta resultatet.

Andel biblioteksbesökare som uppger att de blir gott b
mötta är stor. 

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
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Det låga resultatet i matematik för åk 3 beror till stora delar 
på att delprovet om mätande misslyckades för många 
elever, vilket påverkade det totala resultatet i stor utsträck-
ning. Det vi också kan se i samtliga årskurser med nationel-
la prov är att i svenska är det "att skriva berättelser och 
faktatexter" som är svårast för eleverna. Orsakerna till de 
sämre resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsaker-
na är svårigheten att nå de elever med störst behov av 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än pojkarnas i åk 
9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 är skillnaden 
mellan resultaten flickor/pojkar (40 p, 212 /172).I åk 6 är 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

De utvecklingsområden som initierats "Matematiklyftet", 
ch kunskapsutvecklande arbetssätt, elevhälsa och 

IKT kommer att stödja utvecklingen mot bättre resultat. 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan flickor och 
pojkars resultat är så stora och sätta in åtgärder därefter. 

Verksamheten ska stimulera och bidra till 
barns utveckling och lärande 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelsen är hög, speciellt inom förskolan där 91 % 
av föräldrarna uppger att personalen tror på barnens för-

Förskolan jobbar främst med utveckling av förmågor i 
matematik och språkutveckling men även med NO och 

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

 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Svaren från enkäten varierar mellan 78 och 91%. Högst får 
elevernas svar på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det". Något motsägelsefullt får 
föräldrarnas svar på frågan "Mitt barn får den hjälp i sko-

höver i skolarbetet" det lägsta resultatet. 

Andel biblioteksbesökare som uppger att de blir gott be-
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Öka tillgängligheten till handläggare per 
telefon. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Detta avser tillgängligheten via telefon. Resultatet kommer 
från en KKIK mätning. Resultatet varierar inom lärand
sektionen, där grundskolan har högst resultat med 50% 
medan förskolan endast har 33% 

Sammanfattande analys 

Liten organisation där många är ensamma i sin r
systemtänk krävs för att öka tillgängligheten.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med övriga 
verksamheter i kommunen. En åtgärd kan vara att lägga ut 
de vanligaste förekommande frågorna på hems

 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Mycket hög måluppfyllelse (100%) 

  

Bemötandet ska vara på en hög nivå.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfy

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Resultatet för förskolans del är mycket bra(100%), medan 
grundskolans resultat endast är 50% 

Sammanfattande analys  

Åter igen en tillgänglighetsfråga. Lyckas man nå den som 
vet? 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vi behöver noga analysera orsakerna till det låga resultatet 
för grundskolans del och vidta åtgärder därefter.
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Öka tillgängligheten till handläggare per 

tillgängligheten via telefon. Resultatet kommer 
från en KKIK mätning. Resultatet varierar inom lärande-

undskolan har högst resultat med 50% 

Liten organisation där många är ensamma i sin roll. Ett 
systemtänk krävs för att öka tillgängligheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med övriga 
En åtgärd kan vara att lägga ut 

de vanligaste förekommande frågorna på hemsidan(FAQ) 

post till handläggare 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultatet för förskolans del är mycket bra(100%), medan 

Åter igen en tillgänglighetsfråga. Lyckas man nå den som 

ng 

behöver noga analysera orsakerna till det låga resultatet 
för grundskolans del och vidta åtgärder därefter. 

 
 
Medborgares 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

 

Sammanfattande måluppfyllelse 

Varierande resultat. Bättre resultat när det gäller elevernas 
uppfattning att lärarna lyssnar på deras åsikter

   

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat

Det stora och övergripande målet som egentligen samma
fattar alla delar är att vi ska ha en verksamhet i nationell 
toppklass 2018. Delar av resultaten är redan där idag s
som resultat på nationella prov i åk 3 och 6 likaså geno
strömningen på gymnasiet. Verksamheten behöver få en 
jämnare kvalité överlag. Totalt sett så räknar sektionen 
med att ta små kliv framåt varje år.

Den stora utmaningen är att lyckas ha kontroll på ekon
min här har cheferna svårt att hantera de behov och krav 
som finns. 

Sammanfattande analys 

Verksamheten hade svårt att möta alla elever som gick ut 
årskurs 9 lå13/14. Ett flertal elever fick med sig väldigt få 
betyg vilket fick ett stort genomslag i den sammanlagda 
statistiken på meritvärde och behörighet.

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

Lärandesektionen har identifierat och bestämt fyra utvec
lingsområden som är gemensamma till förskola, skola och 
gymnasium. Dessa är: 
- Information- och kommunikationsteknik (IKT)
- Utvecklad elevhälsa 
- Matematiklyftet 
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Verksamhetsberättelser 

 

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

mmer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Varierande resultat. Bättre resultat när det gäller elevernas 
ttning att lärarna lyssnar på deras åsikter 

Sammanfattande resultat 

målet som egentligen samman-
fattar alla delar är att vi ska ha en verksamhet i nationell 
toppklass 2018. Delar av resultaten är redan där idag så-
som resultat på nationella prov i åk 3 och 6 likaså genom-
strömningen på gymnasiet. Verksamheten behöver få en 

mnare kvalité överlag. Totalt sett så räknar sektionen 
med att ta små kliv framåt varje år. 

Den stora utmaningen är att lyckas ha kontroll på ekono-
min här har cheferna svårt att hantera de behov och krav 

 

vårt att möta alla elever som gick ut 
årskurs 9 lå13/14. Ett flertal elever fick med sig väldigt få 
betyg vilket fick ett stort genomslag i den sammanlagda 
statistiken på meritvärde och behörighet. 

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

Lärandesektionen har identifierat och bestämt fyra utveck-
lingsområden som är gemensamma till förskola, skola och 

och kommunikationsteknik (IKT) 

och kunskapsutvecklande arbetssätt 
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OMSORGSSEKTION 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 213,2 222,9 -9,7 

Gemensam verksamhet 
omsorg 

19,0 20,0 -1,0 

Vård- och omsorg 110,8 113,6 -2,8 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd 

52,0 51,7 0,3 

Myndighetsfunktion 31,4 37,6 -6,2 

Summa investeringar 1,9 6,7 0,4 

Totalt för omsorgssektionen prognostiseras ett underskott 
gentemot budget om -9,7 mkr. 

Gemensam verksamhet  

Prognosen för den gemensamma övergripande verksamhe-
ten är - 1 mkr. Underskottet beror till största delen på ej 
budgeterade kostnader för Time Care Pool samt annat IT-
stöd till sammanlagt - 0,9 mkr. Här är även inkluderat 
kostnader som uppkommit med anledning av byte av 
verksamhetssystem samt nytt avtal med regionen avseende 
stick- och skärskador. Kostnader för företagsvården har 
fördubblats, arbetsförmågebedömningar, missbruksutred-
ningar har genomförts i högre grad än tidigare. Här finns 
även en koppling till medarbetarenkäten, som tydligt visa-
de att personalen är ansträngd inom ett flertal områden. 

Vård och omsorg 

Prognosen för vård och omsorg är - 2,8 mkr och fördelar 
sig enligt följande: 

Vård- och omsorgsboende 

Boendena prognostiserar ett sammanlagt underskott med -
 0,4 mkr, en förbättring med 1,4 mkr som är ett resultat av 
en generell besparing med 0,5 %, som ålades alla verksam-
heter inom sektionen i början av juni. Prognosen omfattar 
även kostnader för bemanning av extra korttidsplatser, 
som har öppnats pga väntetider till boende. Vårdtyngden 
är hög vilket har lett till att verksamheterna har upplevt 
svårigheter i avvägningen att tex. inte sätta in vikarier vid 
personals frånvaro. Återbesättningsprövning råder from 1 
juni inom sektionen. 

Rehab- och korttidsenheten inkl. rehabtekniska hjälpmedel 
prognostiserar underskott med -0,4 mkr. 16 platser har 
använts under hela året vilket inte var budgeterat. Hälso- 
och sjukvården har en prognos av - 0,8 mkr, vilket är en 
konsekvens av bemanningsproblematik. Rekrytering av 
vikarier är obefintlig, vilket har renderat i ökade kostnader 
för övertid för ordinarie personal. Vi kan också se kraftigt 
ökade kostnader för sjukvårdsmaterial, då allt fler är multi-
sjuka som har behov av omläggningar av olika slag. 

Underskott prognostiseras för Ängslyckans trygghetsbo-
ende för minskade hyresintäkter med - 0,15 mkr, då efter 

 

frågan på lägenheterna inte är stor. 

Hemtjänsten redovisar en prognos av - 1,4 mkr, en förbätt-
ring med 1,7 mkr som har uppnåtts dels genom generellt 
sparbeting samt kreativa lösningar. Verksamheten kommer 
inte att uppnå balans i förhållande till budget. Implemente-
ringen av TES har skjutits upp, då kostnaderna blev högre 
än beräknat. Vi har dock förberett genom att genomlysa ett 
antal områden, som kommer att underlätta införandet, se 
bilaga 1. En kartläggning av larmfrekvensen under året 
finns redovisade i bil. 2. Vi kan idag inte säkerställa vad 
underskottet har för orsaker, kostnaderna för hemtjänst är 
låga i såväl nationellt som i Boråsregionens perspektiv. Vi 
har spekulerat både vad gäller styrning och ersättning, 
gruppkulturer och strukturer men kan inte säkerställa till 
vilken grad detta stämmer. Det finns alltid delar i processer 
som går att effektivisera, vilket vi arbetar aktivt med att 
göra. Arbetsmiljöaspekterna måste också belysas då Ar-
betsmiljöverkets granskning visar på en hög stressnivå för 
hemtjänst i förhållande till tekniska områden. Medarbetar-
enkäten styrker detta förhållande. 

Inför 2014 fick verksamheterna en förhöjd grundbeman-
ning, denna har dock naggats i kanten genom den generel-
la besparing som ålagts verksamheterna. 

Sammanfattande kan vi konstatera att det behövs en ökad 
kunskap för att komma tillrätta med brister vad gäller 
bemanningen, det medför en turné i verksamheterna under 
hösten. 

Funktionsnedsättning, socialt stöd samt boende för en-
samkommande barn 

Funktionen redovisar ett prognostiserat överskott av 
0,3 mkr. 

Personlig assistans enligt Socialförsäkringsförordningen (tid. 
LASS) prognostiseras få ett positivt resultat jämfört med 
budget med 0,45 mkr. Detta gäller även personlig assistans 
enligt LSS, + 0,2 mkr som är ett resultat av minskning av ett 
kostsamt ärende. 

Gruppbostäder LSS prognostiseras till - 0,2 mkr, framförallt 
beroende på en ökad vårdtyngd samt att alla platser nu är 
belagda. 

Daglig verksamhet har sedan tidigare en ej effektuerad be-
sparing om - 0, 25 mkr, och beräknas sammanlagt redovisa 
ett underskott med - 0,6 mkr. Dagverksamheten har under 
året fått ett antal nya brukare, vilket trots en hög grad av 
flexibilitet inte har kunnat tillgodoses inom tilldelad ram. 

Korttidsvistelse LSS har fått sparbeting i form av minskad 
plats from 1/9. Åtgärder har dock redan vidtagits och för-
väntad prognos är nu 0,3 mkr i överskott. 

Socialt stöd redovisar ett positivt resultat pga. att en tjänst-
ledighet inte har besatts med ersättare under året. Ärende-
antalet ökar nu vilket ger ett hårt tryck på verksamheten,  



Tranemo kommun 

 

 

 

rekrytering av ersättare pågår för att möta upp de nya 
behoven. 

Myndighetsfunktion 

Myndighetsutövningen prognostiserar ett underskott av 
6,2 mkr, vilket motsvarar den totala försämringen från 
tertial 1. 

Försörjningsstödets prognos är - 1,4 mkr där 0,23
av ökade kostnader avseende kvinnofridsärenden. En 
förstärkning på handläggarsidan har inneburit ett intens
fierat arbete med hushåll med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd till egen försörjning eller annan ersättning. 
I nuläget finns 131 aktuella hushåll, vilket är en ökning 
med 25 hushåll sedan första tertial. Genomsnittligt utbetalt 
belopp har stigit från 1 tertial från 7 085 till 7
håll, men är dock fortfarande lägre än genomsnittlig utb
talning under 2013 som var 7 358 kr/hushåll. Glädjande är 
att såväl det långvariga beroendet över 10 mån. mi
som hushåll med barn minskar i antal. 

Institutionsvården enligt SoL och LSS prognostiserar ett u
derskott av - 2,8 mkr och är framförallt ett resultat av ett 
antal omhändertagna barn under sommaren. Ett fåtal 
ärenden är mycket kostsamma. 

Vård i familjehem prognostiserar ett underskott av 
där ett flertal barnplaceringar har fått ske akut i konsulen
stödda familjehem under sommaren. Detta till en mycket 
högre kostnad än i egen regi. 

  

Åtgärder 

Sektionen har genomfört generella besparingsåtgär
inom såväl äldreomsorg som LSS-verksamheterna. Vid 
första tertial prognostiserades ett underskott av 
där den negativa prognosen i första hand gällde vård och 
omsorg och övergripande gemensam verksamhet. Progn
sen har försämrats något avseende den övergripande, 
främst beroende på IT-kostnader som inte varit budgeter
de. Återbesättning av 50 % utvecklingsledare avvaktas 
med till årsskiftet, då ett samarbete med Svenljunga är 
under diskussion. Den besparing som avvaktande med 
tillsättningen innebär, redovisas förvaltningsövergripande 
och inte på sektionsnivå. Vård och omsorg har genomfört 
besparingar motsvarande drygt 2,3 mkr, LSS
verksamheten har effektiviserat och nått en besparing 
motsvarande 0,25 mkr. 

Vidtagna åtgärder är 

• generell besparing över alla verksamheter
• återbesättningsprövning 
• restriktivitet avseende vikarieanvändning
• minskning av korttidsplats inom LSS
• uppskjutet införande av TES 

Öppna jämförelser visar att Tranemo under 2013 har låga 
kostnader för såväl vård och omsorgsboende som h
tjänst inom äldreomsorgen. 2013 hade vi de klart lägsta 
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rekrytering av ersättare pågår för att möta upp de nya 

prognostiserar ett underskott av -
mkr, vilket motsvarar den totala försämringen från 

mkr där 0,23 mkr består 
av ökade kostnader avseende kvinnofridsärenden. En 

kning på handläggarsidan har inneburit ett intensi-
fierat arbete med hushåll med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd till egen försörjning eller annan ersättning. 
I nuläget finns 131 aktuella hushåll, vilket är en ökning 

ial. Genomsnittligt utbetalt 
085 till 7 191 per hus-

håll, men är dock fortfarande lägre än genomsnittlig utbe-
358 kr/hushåll. Glädjande är 

att såväl det långvariga beroendet över 10 mån. minskar 

prognostiserar ett un-
mkr och är framförallt ett resultat av ett 

antal omhändertagna barn under sommaren. Ett fåtal 

prognostiserar ett underskott av - 1,8 mkr, 
där ett flertal barnplaceringar har fått ske akut i konsulent-
stödda familjehem under sommaren. Detta till en mycket 

Sektionen har genomfört generella besparingsåtgärder 
verksamheterna. Vid 

första tertial prognostiserades ett underskott av - 5,9 mkr, 
där den negativa prognosen i första hand gällde vård och 
omsorg och övergripande gemensam verksamhet. Progno-

e den övergripande, 
kostnader som inte varit budgetera-

% utvecklingsledare avvaktas 
med till årsskiftet, då ett samarbete med Svenljunga är 
under diskussion. Den besparing som avvaktande med 

bär, redovisas förvaltningsövergripande 
och inte på sektionsnivå. Vård och omsorg har genomfört 

mkr, LSS-
verksamheten har effektiviserat och nått en besparing 

ver alla verksamheter 

restriktivitet avseende vikarieanvändning 
minskning av korttidsplats inom LSS 

Öppna jämförelser visar att Tranemo under 2013 har låga 
kostnader för såväl vård och omsorgsboende som hem-
tjänst inom äldreomsorgen. 2013 hade vi de klart lägsta  

 

kostnaderna bland alla kommuner i Boråsregionen.

Även LSS redovisar kostnader som understiger standar
kostnaderna. Individ- och familjeomsorgen har låga kos
nader relaterat såväl till nationell ni
nen, när det gäller de flesta biståndstyperna. Vi har en 
något högre kostnad för missbruksvård, vilket förklaras av 
att all sådan verksamhet köps. För att komma tillrätta med 
detta så har diskussion inletts med Svenljunga kommun, 
kring möjligheten att göra en gemensam satsning för må
gruppen. 

När det gäller standardkostnader för individ
omsorg så redovisas högre kostnader än vad strukturen 
motsvarar, vilket då förklaras av missbruksinsatser samt 
att kostnader för arbetsmarknadsåtgärder redovisas under 
denna grupp. Där har vi i dagsläget en hög kostnad i jä
förelse med andra kommuner enligt öppna jämförelser.

  

Uppföljning av prioriterade resultatmål

Medborgaren på sikt klarar sig utan stöd från 
socialtjänsten. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd över 10 
månader, fortsätter att minska. Under 2014 har antalet 
hushåll minskat från 87 till 74 hushåll. I jämförelse med 
2013 är det en markant skillnad, då man vid samma ti
punkt hade 116 hushåll med långvarigt försörjningsstöd. 
Antal ärenden där barn ingår i hushållet har under året 
minskat från 41 till 31. 

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har under 
året minskat, det finns inga trend
målgrupper som ökar i förhållande till andra. Däremot har 
"glappet" för nyanlända blivit längre. Tidigare tog det 1
månader innan etableringsersättning och andra bidrag 
kom igång, nu tar det ca 4 månader. Det innebär att vi 
betalar ut försörjningsstöd längre än vad vi har räknat 
med. 70 % av ärendena avseende försörjningsstöd återa
tualiseras inte. Under året har inget avslutat ärende avs
ende missbruk återaktualiserats.

Målet är nått avseende ej aktualiserade barn, 89
återaktualiserade. 

Målet är uppnått till 100 % avseende ej återaktualiserade 
unga 13-20 år. 

Kommentar 

En påverkande faktor har varit förstärkningen av socia
sekreterare, som gjordes efter politisk prioritering i slutet 
av 2013. 

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Verksamhetsberättelser 

 

kostnaderna bland alla kommuner i Boråsregionen. 

Även LSS redovisar kostnader som understiger standard-
och familjeomsorgen har låga kost-

nader relaterat såväl till nationell nivå som till Boråsregio-
nen, när det gäller de flesta biståndstyperna. Vi har en 
något högre kostnad för missbruksvård, vilket förklaras av 
att all sådan verksamhet köps. För att komma tillrätta med 
detta så har diskussion inletts med Svenljunga kommun, 

g möjligheten att göra en gemensam satsning för mål-

När det gäller standardkostnader för individ- och familje-
omsorg så redovisas högre kostnader än vad strukturen 
motsvarar, vilket då förklaras av missbruksinsatser samt 

arbetsmarknadsåtgärder redovisas under 
denna grupp. Där har vi i dagsläget en hög kostnad i jäm-
förelse med andra kommuner enligt öppna jämförelser. 

Uppföljning av prioriterade resultatmål 

Medborgaren på sikt klarar sig utan stöd från 

mmer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd över 10 
månader, fortsätter att minska. Under 2014 har antalet 
hushåll minskat från 87 till 74 hushåll. I jämförelse med 

skillnad, då man vid samma tid-
punkt hade 116 hushåll med långvarigt försörjningsstöd. 
Antal ärenden där barn ingår i hushållet har under året 

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har under 
året minskat, det finns inga trender vad gäller specifika 
målgrupper som ökar i förhållande till andra. Däremot har 
"glappet" för nyanlända blivit längre. Tidigare tog det 1-2 
månader innan etableringsersättning och andra bidrag 

4 månader. Det innebär att vi 
r ut försörjningsstöd längre än vad vi har räknat 

% av ärendena avseende försörjningsstöd återak-
tualiseras inte. Under året har inget avslutat ärende avse-
ende missbruk återaktualiserats. 

Målet är nått avseende ej aktualiserade barn, 89 % är ej 

% avseende ej återaktualiserade 

En påverkande faktor har varit förstärkningen av social-
sekreterare, som gjordes efter politisk prioritering i slutet 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Bibehållen bemanning. 

 

Minska andelen hushåll med långvarigt 
försörjningsstöd > 10 månader 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Under andra tertial har antalet hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd i 10 månader eller längre, minskat från 87 
till 74 hushåll. April 2013 var motsvarande siffra 112 hu
håll. 

Sammanfattande analys  

Effekten av en utökning av handläggare inom ekonomiskt 
bistånd är tydlig, då det skapat förutsättningar för ett a
tivt motiverande förhållningssätt som ger resultat. Vi har 
en låg andel biståndsberoende i kommunen i ett nationellt 
perspektiv, vilket ändå kan minska med kontinuitet i han
läggargruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Arbetet sker fortsatt enligt denna metod, i samverkan med 
arbetsmarknadsfunktionen. 

 

Minska genomsnittlig utredningstid för barn 
och unga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

Medelvärdet är i dagsläget 92 dagar, förbättrat från 112 
dagar vid första tertial. 

Kommentar 

På grund av bemanningsproblematik så har konsulttjänst 
använts för att minska utredningstiden, då det har varit en 
stor anstormning av barnärenden under de senaste mån
derna. 

  

Minska genomsnittlig utredningstid för vuxna

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

 

Prognos måluppfyllelse  

Mål uppnått vad gäller missbruk. 

Mål uppnått vad gäller försörjningsstöd. 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2014

 

19 

att utveckling 

Minska andelen hushåll med långvarigt 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Under andra tertial har antalet hushåll som är beroende av 
öd i 10 månader eller längre, minskat från 87 

till 74 hushåll. April 2013 var motsvarande siffra 112 hus-

Effekten av en utökning av handläggare inom ekonomiskt 
bistånd är tydlig, då det skapat förutsättningar för ett ak-

verande förhållningssätt som ger resultat. Vi har 
en låg andel biståndsberoende i kommunen i ett nationellt 
perspektiv, vilket ändå kan minska med kontinuitet i hand-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

nna metod, i samverkan med 

Minska genomsnittlig utredningstid för barn 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Medelvärdet är i dagsläget 92 dagar, förbättrat från 112 

På grund av bemanningsproblematik så har konsulttjänst 
använts för att minska utredningstiden, då det har varit en 
stor anstormning av barnärenden under de senaste måna-

Minska genomsnittlig utredningstid för vuxna 

  

Öka andelen medborgare som upplever att de 
får ett gott bemötande, bra service och snabb 
och korrekt handläggning.

 Kommer uppfyllas/Är up

 

Sammanfattande måluppfyllelse 

Ingen övergripande mätning har skett under andra tertial. 
Enkät avseende klienter vid individ och familjeomsorg har 
genomförts under våren. En frågeställning är "
läggare ger mig ett gott bemötande" 
66 % tycker att det stämmer helt. 28,3
stämmer ganska bra och 5,7 % anser att det stämmer va
ken bra eller dåligt. 

Sammanfattande analys  

Resultatet av enkäten inom individ
visar att handläggarna ger ett

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Arbeta för kontinuitet i bemanningen.

 

Öka tillgängligheten till handläggare per 
telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Sammanfattande måluppfyllelse 

Under våren har ett förbättringsteam arbetat med att ide
tifiera problem samt åtgärder med syfte att förbättra til
gängligheten. 

Sammanfattande analys  

Handläggare upplever att de lägger mycket tid på att svara 
på enkla frågor, som skulle kunna tas om hand av växelt
lefonist eller assistent. Om enkla frågor minskar så frigörs 
tid där handläggaren kan vara mer tillgänglig för de ko
takter som kräver speciell kompetens. Arbetet med att 
kartlägga enkla frågor pågår, för publicering på hemsidan.

 Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt 

Samla vanligt förekommande frågor och publicera svar på 
hemsidan. Uppdatera informationen i TRIO så att den blir 
mer heltäckande. 

 

Tillgängligheten via e-post hos handläggare 
ska vara på en hög nivå

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld
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Öka andelen medborgare som upplever att de 
får ett gott bemötande, bra service och snabb 
och korrekt handläggning. 

Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Ingen övergripande mätning har skett under andra tertial. 
Enkät avseende klienter vid individ och familjeomsorg har 
genomförts under våren. En frågeställning är " Min hand-
läggare ger mig ett gott bemötande" - resultatet visar på att 

% tycker att det stämmer helt. 28,3 % anser att det 
% anser att det stämmer var-

Resultatet av enkäten inom individ- och familjeomsorgen 
visar att handläggarna ger ett gott bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta för kontinuitet i bemanningen. 

Öka tillgängligheten till handläggare per 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattande måluppfyllelse  

förbättringsteam arbetat med att iden-
tifiera problem samt åtgärder med syfte att förbättra till-

Handläggare upplever att de lägger mycket tid på att svara 
på enkla frågor, som skulle kunna tas om hand av växelte-

eller assistent. Om enkla frågor minskar så frigörs 
tid där handläggaren kan vara mer tillgänglig för de kon-
takter som kräver speciell kompetens. Arbetet med att 
kartlägga enkla frågor pågår, för publicering på hemsidan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samla vanligt förekommande frågor och publicera svar på 
hemsidan. Uppdatera informationen i TRIO så att den blir 

post hos handläggare 
ska vara på en hög nivå 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 



Tranemo kommun 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse  

Arbetet med att implementera e-tjänster förvaltningsöve
gripande har påbörjats, men pga. personalomsättning inte 
omsatts i praktiken.  

  

Bemötandet ska vara på en hög nivå.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

Vi har arbetat aktivt med frågan så vår förhoppning är att 
resultatet är förbättrat, även om vi har en bit kvar tills 
målet är uppnått. Vi har vidtagit olika åtgärder som info
mation till växeln så att man hamnar rätt direkt vid konta
ten med kommunen. 

Kommentar 

Vi har inga nya resultat att redovisa. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Fortsatt fokus på bemötande. 

  

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Uppdateringen av omsorgssektionens hemsida pågår och 
ny information är publicerad inom ett antal områden. Det 
nationella kvalitetsarbetet inom funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa innehåller tydliga riktlinjer för hemsidan
innehåll. Ett aktivt arbete har bedrivits för att förbättra 
möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta 
del av information och därmed också öka möjligheten att 
lämna synpunkter. 

Uppdatering av information kring myndighetsutövning 
samt individ- och familjeomsorg är inte slutfört pga tid
brist. På grund av vakanser bland handläggare så får chef 
och samordnare prioritera det operativa arbetet före det 
utvecklingsmässiga. 

Sammanfattande analys  

Det är ett omfattande arbete att omarbeta informatio
att skapa förutsättningar för att den ska bli tillgänglig för 
alla medborgare. Vi har inte haft de personella resurser 
som krävs för att färdigställa detta arbete. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Förutom det grundläggande arbetet med att skapa godtag
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tjänster förvaltningsöver-
gripande har påbörjats, men pga. personalomsättning inte 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Vi har arbetat aktivt med frågan så vår förhoppning är att 
resultatet är förbättrat, även om vi har en bit kvar tills 
målet är uppnått. Vi har vidtagit olika åtgärder som infor-

r rätt direkt vid kontak-

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Medborgaren ska kunna få information när 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Uppdateringen av omsorgssektionens hemsida pågår och 
ny information är publicerad inom ett antal områden. Det 
nationella kvalitetsarbetet inom funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa innehåller tydliga riktlinjer för hemsidans 
innehåll. Ett aktivt arbete har bedrivits för att förbättra 
möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta 
del av information och därmed också öka möjligheten att 

Uppdatering av information kring myndighetsutövning 
och familjeomsorg är inte slutfört pga tids-

brist. På grund av vakanser bland handläggare så får chef 
och samordnare prioritera det operativa arbetet före det 

Det är ett omfattande arbete att omarbeta information och 
att skapa förutsättningar för att den ska bli tillgänglig för 
alla medborgare. Vi har inte haft de personella resurser 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

tt skapa godtag 

 

bar struktur samt kvalitet i informationen, behövs en ko
tinuerlig uppdatering av hemsidan över tid. Arbetet med 
att skapa e-lösningar gällande ansökning av insa
ser/bistånd pågår, i samverkan med medborgarservice.

 

Andel personer som allt
påverka när omsorg ska utföras ska öka

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

När det gäller äldreomsorgen så visade 2013 års nationella 
undersökning att möjligheten att påverka t.ex. tid för insats 
i hemtjänsten, att påverkansmöjligheten var mycket låg, 
54 % vilket motsvarar 221 plats i riket.

När det gäller vård och omsorgsboende så var påverkan
möjligheten klart bättre, 65 % uppgav att de kunde påverka 
vilket gav Tranemo plats 62 i den nationella ran

När det gäller personer inom LSS så uppger 100
får vara med och bestämma i boendeformerna, inom daglig 
verksamhet är det 59 % och bland brukare med personlig 
assistans 67 %. 

Kommentar 

Det är varierande resultat vilket visar på nödvändighet
av nytt förhållningssätt inom hemtjänst samt även inom 
vissa delar av LSS. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Att metodiskt utveckla personalens förhållningssätt till 
brukare, med utbildnings- och utvecklingsinsatser.

 

Andel personer som har v
upprättande av genomförandeplan ska öka

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

100 % av brukarna inom LSS har genomförandeplan och 
har varit delaktiga vid upprättandet.

Inom äldreomsorgen saknar personer 
ser fortfarande genomförandeplan, där de varit delaktiga 
vid upprättandet. Inom vård
brukarna genomförandeplan och har i regel varit delaktiga 
vid upprättandet. 

Kommentar 

Under hösten kommer ett nytt arbetssätt p
hemtjänstområde. Områdeschefen kommer att besöka 
varje brukare tillsammans med omvårdnadspersonalen och 

och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Verksamhetsberättelser 

 

bar struktur samt kvalitet i informationen, behövs en kon-
tinuerlig uppdatering av hemsidan över tid. Arbetet med 

lösningar gällande ansökning av insat-
ser/bistånd pågår, i samverkan med medborgarservice. 

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

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

När det gäller äldreomsorgen så visade 2013 års nationella 
undersökning att möjligheten att påverka t.ex. tid för insats 

påverkansmöjligheten var mycket låg, 
% vilket motsvarar 221 plats i riket. 

När det gäller vård och omsorgsboende så var påverkans-
% uppgav att de kunde påverka 

vilket gav Tranemo plats 62 i den nationella rankingen. 

När det gäller personer inom LSS så uppger 100 % att de 
får vara med och bestämma i boendeformerna, inom daglig 

% och bland brukare med personlig 

Det är varierande resultat vilket visar på nödvändigheten 
av nytt förhållningssätt inom hemtjänst samt även inom 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att metodiskt utveckla personalens förhållningssätt till 
och utvecklingsinsatser. 

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

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

% av brukarna inom LSS har genomförandeplan och 
har varit delaktiga vid upprättandet. 

Inom äldreomsorgen saknar personer med hemtjänstinsat-
ser fortfarande genomförandeplan, där de varit delaktiga 

- och omsorgsboende så har 
brukarna genomförandeplan och har i regel varit delaktiga 

Under hösten kommer ett nytt arbetssätt prövas inom ett 
hemtjänstområde. Områdeschefen kommer att besöka 
varje brukare tillsammans med omvårdnadspersonalen och  



Tranemo kommun 

 

 

 

vara med vid upprättande av genomförandeplanen til
sammans med den enskilde. Vid detta tillfälle kommer 
även en riskbedömning av personalens arbetsmiljö att 
genomföras. 

  

Alla brukare får en kontaktperson inom 3 
veckor från verkställt beslut 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

I dagsläget brister vi då och då när det gäller kontaktma
naskapet t.ex. vid ordinarie personals långtidssjukdom 
eller studier då verksamheten missar att utse en ställför
trädande kontaktperson. 

Kommentar 

Omsorgssektionen kommer inom kort att föreslå att vi 
inrättar en värdegaranti, där vi lovar att kontaktperson 
kommer att vara utsedd inom 3 veckor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Aktivt arbeta med denna fråga inom sektionens olika delar.

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Vi når inte målet avseende medborgarnas självständighet 
att klara sin egen försörjning fullt ut. 

Vi har klarat att minska det långvariga beroendet över 10 
månader markant, men vi är inte nöjda med detta ännu då 
kostnaderna för försörjningsstödet är högre än vad vi ön
kar. 

Utredningstiderna har minskat såväl för unga som vuxna, 
vilket är glädjande.  Målet gällande vuxna är uppnått vilket 
är positivt. 

Bemötandet har mätts inom myndighetsfunktionen inom 
vissa grenar, vilket visar på att medborgaren är nöjd med 
bemötandet. Ett aktivt arbete pågår för att bibehålla kont
nuitet bland handläggarna, som är en viktig del av ku
dens upplevelse av mötet med funktionen. 

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten till handlä
garna, men arbetet är ännu inte klart bl.a. på grund av hög 
arbetsbelastning. 

Arbetet med att införa e-tjänster har inte slutförts, målet
inte nått. 

När det gäller bemötande per telefon så arbetar vi aktivt 
med frågan, att vi ska svara på samma sätt oberoende vart 
man kommer etc. samt att kännedomen om våra verksa
heter ska vara så stor i central växel att man kommer till 
rätt person i så stor utsträckning som möjligt. Inga nya 
resultat redovisade. 
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vara med vid upprättande av genomförandeplanen till-
sammans med den enskilde. Vid detta tillfälle kommer 

alens arbetsmiljö att 

Alla brukare får en kontaktperson inom 3 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

I dagsläget brister vi då och då när det gäller kontaktman-
dinarie personals långtidssjukdom 

eller studier då verksamheten missar att utse en ställföre-

Omsorgssektionen kommer inom kort att föreslå att vi 
inrättar en värdegaranti, där vi lovar att kontaktperson 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Aktivt arbeta med denna fråga inom sektionens olika delar. 

Vi når inte målet avseende medborgarnas självständighet 

Vi har klarat att minska det långvariga beroendet över 10 
månader markant, men vi är inte nöjda med detta ännu då 
kostnaderna för försörjningsstödet är högre än vad vi öns-

Utredningstiderna har minskat såväl för unga som vuxna, 
Målet gällande vuxna är uppnått vilket 

Bemötandet har mätts inom myndighetsfunktionen inom 
vissa grenar, vilket visar på att medborgaren är nöjd med 
bemötandet. Ett aktivt arbete pågår för att bibehålla konti-

en viktig del av kun-
 

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten till handläg-
garna, men arbetet är ännu inte klart bl.a. på grund av hög 

tjänster har inte slutförts, målet är 

När det gäller bemötande per telefon så arbetar vi aktivt 
med frågan, att vi ska svara på samma sätt oberoende vart 
man kommer etc. samt att kännedomen om våra verksam-
heter ska vara så stor i central växel att man kommer till 

å stor utsträckning som möjligt. Inga nya 

 

När det gäller informationen på hemsidan så har det skett 
stora förändringar under det gångna året. Det innebär dock 
inte att arbetet är klart, vi har ett flertal områden kvar att 
förbättra. 

När det gäller möjligheten för den enskilde att påverka 
insatser så har vi ett varierat resultat. Vi når inte målet när 
det gäller hemtjänst men har en hög grad av nöjdhet inom 
vård- och omsorgsboenden. Inom LSS når vi målet.

Vi har inte nått målet vad gäl
av genomförandeplan inom äldreomsorgen. Inom LSS är 
målet uppnått. 

Vi har inte uppnått målet avseende kontaktperson inom 3 
veckor efter beviljad insats. Framförallt gäller detta vid 
byte av kontaktperson vid studier, sjukdom 
digheter, då det blir svårt att ersätta med ny person.

  

Sammanfattande analys 

Vi klarar inte att hålla oss inom den tilldelade ramen, vilket 
även belyser att vi tenderar att vara alltför optimistiska i 
våra bedömningar. Vi har under de senas
begränsade ekonomresurser, vilket naturligtvis påverkar 
hur väl vi hunnit att genomlysa alla delar i verksamheten. 
Det påverkar även det stöd som områdeschefer får i up
draget med att planera och följa upp sin budget. Vi har 
påbörjat ett intensivt arbete att vända på alla stenar, så vi 
säkert har med alla delar inför en ny budgetperiod. Tex. 
har sektionen aldrig lagt ut medel som motsvarar seme
teruttag fullt ut. Den fördjupade revisionen ställde sig 
frågande till om budgeten är realistis
som vi bedriver, vilket korrelerar med resultatredovisning 
avseende standardkostnader. Det fanns även synpunkter 
på hur den löpande ekonomistyrningen kunde förbättras, 
se bilaga 3. 

Att vi inte når ända fram när det gäller förkortade h
läggningstider, är beroende av såväl anstormning av nya 
ärenden samt av bemanningsproblematik. Det är svårt att 
rekrytera erfarna handläggare som också blir kvar under 
en längre period. Oerfaren personal har också ett större 
behov av handledning av samo
klara det svåra uppdraget. Vi påverkas också av andra 
myndigheters långa handläggningstider.

Arbetstyngden har varit hög, sjukdomar i chefsledet har 
gett ökad arbetsbörda för alla chefsled och då måste bor
prioriteringar ske. Antalet medarbetare per chef kan vari
ra, men ska även ses i ljuset av antalet verksamheter och 
geografisk placering. Det finns en oroande trend att chef
funktionerna upplever att man har ett omöjligt uppdrag, 
vilket naturligtvis påverkas av t.ex. bristande stö
personalavdelning. 

Detta har bland annat fått konsekvensen att hemsidan inte 
är uppdaterad fullt, det operativa arbetet har fått gå före 
arbetet med informationen. 
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När det gäller informationen på hemsidan så har det skett 
stora förändringar under det gångna året. Det innebär dock 
inte att arbetet är klart, vi har ett flertal områden kvar att 

När det gäller möjligheten för den enskilde att påverka 
insatser så har vi ett varierat resultat. Vi når inte målet när 
det gäller hemtjänst men har en hög grad av nöjdhet inom 

och omsorgsboenden. Inom LSS når vi målet. 

Vi har inte nått målet vad gäller delaktighet i upprättandet 
av genomförandeplan inom äldreomsorgen. Inom LSS är 

Vi har inte uppnått målet avseende kontaktperson inom 3 
veckor efter beviljad insats. Framförallt gäller detta vid 
byte av kontaktperson vid studier, sjukdom eller tjänstle-
digheter, då det blir svårt att ersätta med ny person. 

 

Vi klarar inte att hålla oss inom den tilldelade ramen, vilket 
även belyser att vi tenderar att vara alltför optimistiska i 
våra bedömningar. Vi har under de senaste åren haft något 
begränsade ekonomresurser, vilket naturligtvis påverkar 
hur väl vi hunnit att genomlysa alla delar i verksamheten. 
Det påverkar även det stöd som områdeschefer får i upp-
draget med att planera och följa upp sin budget. Vi har 

intensivt arbete att vända på alla stenar, så vi 
säkert har med alla delar inför en ny budgetperiod. Tex. 
har sektionen aldrig lagt ut medel som motsvarar semes-
teruttag fullt ut. Den fördjupade revisionen ställde sig 
frågande till om budgeten är realistisk till den verksamhet 
som vi bedriver, vilket korrelerar med resultatredovisning 
avseende standardkostnader. Det fanns även synpunkter 
på hur den löpande ekonomistyrningen kunde förbättras, 

Att vi inte når ända fram när det gäller förkortade hand-
läggningstider, är beroende av såväl anstormning av nya 
ärenden samt av bemanningsproblematik. Det är svårt att 
rekrytera erfarna handläggare som också blir kvar under 
en längre period. Oerfaren personal har också ett större 
behov av handledning av samordnare och chef, för att 
klara det svåra uppdraget. Vi påverkas också av andra 
myndigheters långa handläggningstider. 

Arbetstyngden har varit hög, sjukdomar i chefsledet har 
gett ökad arbetsbörda för alla chefsled och då måste bort-

et medarbetare per chef kan varie-
ra, men ska även ses i ljuset av antalet verksamheter och 
geografisk placering. Det finns en oroande trend att chefs-
funktionerna upplever att man har ett omöjligt uppdrag, 
vilket naturligtvis påverkas av t.ex. bristande stöd från 

Detta har bland annat fått konsekvensen att hemsidan inte 
är uppdaterad fullt, det operativa arbetet har fått gå före 
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En hög arbetstyngd och stress påverkar ofta vår förmåga 
att bemöta andra personer på ett korrekt och etiskt sätt. Vår 
strävan att komma inom ekonomisk ram har påverkat 
stressnivån, restriktiv vikarietillsättning kräver extra 
mycket av resterande personal. Allt kortare vårdtider inom 
slutenvården skapar svårigheter att hålla rutin för vård-
planering och hemtagning och ställer högre krav på ett 
snabbt omhändertagande på hemmaplan. Den höga arbets-
tyngden kan också vara en orsak till ökade avvikelse i 
läkemedelshanteringen samt ökning av uteblivna behand-
lingar och besök. En förklaring kan vara att personalen 
blivit bättre på att dokumentera i det nya systemet, en 
annan att arbetsbelastningen är hög. Flera av de uteblivna 
besöken var tillsyn på natten. Fallavvikelserna har dock 
minskat, vilket visar att det förebyggande arbetet ger resul-
tat. Antalet anmälningar enligt Lex Sarah ökar vilket är 
positivt, då det syns att det aktiva arbetet med att informe-
ra om skyldigheten att anmäla har gett resultat. 

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

Sektionen fortsätter med de påbörjade besparingarna, men 
ser dock ingen möjlighet att hämta in kostnaderna avseen-
de utvecklingen inom institutionsplaceringar och familje-
hemsvård utan omfattande åtgärder. Bemanningen är låg i 
förhållande till andra kommuner, det visar inte minst äld-
reguiden och vi har nått smärtgränsen. Den ökning som 
skedde till 2014 inom äldreomsorgen har till viss del nag-
gats i kanten genom åtgärderna som vidtagits. Den allt 
högre vårdtyngden gör att allt mer tid måste avsättas för 
varje brukare och ofta krävs dubbelbemanning. 

När det gäller individ- och familjeomsorg är det på sikt de 
förebyggande åtgärderna som kan ge effekt på kostnader-
na. Familjecentral som är under utredning, förstärkt elev-
hälsa och utökad samverkan mellan skola och omsorg är 
påbörjade aktiviteter. Arbetsgruppen för barn och unga 
inom lokal Närvårdssamverkan kommer att utreda möjlig-
heterna för en utökad handläggning på hemmaplan, för att 
undvika utredningsplaceringar. Förslag kommer att pre-
senteras i slutet av året. 

 

För att nå en budget i balans så krävs radikala neddrag-
ningar som omfattar platser, enheter etc. Sektionen gör 
bedömningen att detta i nuläget inte är möjligt, då vi redan 
har kö och fullt belagda enheter. Den enda enheten där vi 
har svårt att belägga platser är trygghetsboendet i Grimsås, 
där det i dagsläget är 2 platser belagda och där ytterligare 
en person planerar att flytta. 
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TEKNISK SEKTION 

Ekonomiskt utfall och större 
avvikelser, mkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 75,6 74,2 1,4 

Gemensam verksamhet 
tekniska 

7,0 7,3 -0,3 

Lokalförsörjning 33,6 31,4 2,2 

Kost 19,1 19,2 -0,1 

Gata/Skog/park/fordon 15,5 15,4 0,1 

Affärsverksamheter 0,4 0,9 -0,5 

Summa investeringar 84,5 41,9 42,6 

För tekniska sektionen beräknas ett totalt överskott 
på 1,4 mkr (exkl VA och renhållning) fördelat enligt 
följande: 

Gemensam administration redovisar ett underskott 
på 0,3 mkr. 0,2 mkr är beroende på ersättning som 
betalas ut enligt reglerna för omställningsfonden, 
vilka bl a innebär att för personal som sagts upp 
efter att de fyllt 61 står arbetsgivaren för 60% av 
lönen under tiden efter att dagarna med a-
kasseersättning tagit slut fram till att arbetstagaren 
fyller 65 år. Bostadsanpassning beräknas uppvisa ett 
underskott på ca 0,1 mkr, denna summa är dock 
osäker då den är beroende på vilka ärenden som 
kommer in under resten av året. 

För lokalförsörjning beräknas ett överskott på 
2,2 mkr. 2,5 mkr är medel som avsatts för rivning av 
Samhall, vilket inte kommer att utföras förrän under 
nästa år. Vid åskoväder under sommaren orsakades 
skador på flera fastigheter, bl a skadades låssyste-
met i Dalstorps idrottshall, styrenhet på Parkgatan i 
Tranemo samt brandlarmsanläggning på Resurs-
centrum. Kostnaden för dessa skador beräknas 
uppgå till ca 0,3 mkr vilka inte kan täckas med be-
fintlig budget. 

För kostenheten beräknas ett underskott på 0,1 mkr. 
Underskottet härrör sig till förskoleverksamhet i 
Limmared. Hälften av underskottet är beroende på 
att en personalförstärkning på ca 40 % krävts i köket 
på Limmareds skola då antalet barn i restaurangen 
ökat. Resterande hälft är beräknade kostnader för 
den nya förskolan i Limmared som är planerad att 
starta i höst, i nuläget är det dock inte klart var 
maten till denna förskola ska lagas. 

För VA-verksamheten beräknas ett överskott på 
0,3 mkr då kapitalkostnaderna blivit ca 0,6 mkr 
lägre än budgeterat. Kostnaden för bl a kemikalier 
beräknas bli högre än budgeterat. Det ackumulera-
de resultatet beräknas nollställas i och med årets 
överskott. 

 

För renhållning är prognosen ett underskott på 
0,2 mkr vilket beror på att kostnaden för sluttäck-
ning av Änglarpsdeponin i Svenljunga överstigit de 
fonderade medlen, underskottet belastar därför 
driften i år. Sluttäckningen av deponin enligt det 
avtal som upprättats mellan Tranemo och 
Svenljunga kommuner är nu färdigställd. Det ac-
kumulerade resultatet var vid ingången av 2014 ett 
överskott på 0,9 mkr. 

För fjärrvärme beräknas ett underskott på 0,5 mkr 
beroende delvis på den varma vintern/våren vilket 
medförde att mängden försåld värme var ca 20% 
lägre än motsvarande period förra året. Verksamhe-
ten har påbörjat byte av samtliga fjärrvärmemätare 
för att kunna uppfylla de nya kraven på avläsning 
och information till kunderna, kostnaden för inköp 
av mätare har blivit ca 0,3 mkr högre än budgeterat. 
Det ackumulerade resultatet var vid ingången av 
2014 ett överskott på 4,9 mkr. 

  

Åtgärder 

I budget 2014 gjordes en neddragning i budgeten 
för lokalförsörjning med två vaktmästartjänster fr o 
m april på grund av planerad försäljning av bl a 
Solbacken och Ängslyckan. Dessa fastigheter har 
inte sålts varför personalminskningen inte kunnat 
verkställas. Besparingen beräknas ändå kunna upp-
nås under 2014 bl a genom att vikarier inte tagits in 
vid föräldraledigheter, sjukdom m m. Del av bespa-
ringen görs genom ökad återhållsamhet med un-
derhållsåtgärder. Dock finns inte utrymme för att 
göra ytterligare besparingar för att kunna täcka de 
kostnader som åskskadorna medfört. 

Fjärrvärmeverksamheten har under de senaste åren 
uppvisat ett positivt resultat vilket medfört ett ac-
kumulerat överskott på 4,9 mkr. Då samtliga mätare 
måste bytas för att kunna uppfylla lagkrav gällande 
avläsning och information till kunderna kommer 
detta att medföra extra kostnader. Dessa kostnader 
beräknas inte täckas av intäkter under 2014 och de 
kommande åren, utan kommer istället att reducera 
det ackumulerade överskottet. 

För renhållningsverksamheten är underskottet av 
engångskaraktär, även här finns ett ackumulerat 
överskott som minskas något med årets beräknade 
resultat. 



Tranemo kommun 

 

 

Uppföljning av prioriterade resultatmål

Öka tillgänglighet till handläggare per 
telefon 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att nås. 

Kommentar 

För vissa tjänster på tekniska sektionen är tiden då 
man är tillgänglig på telefon relativt liten p g a m
ten och tjänsteärenden. Telefonen ska hänvisas vid 
frånvaro, ev telefonmeddelanden ska hanteras så 
snart som möjligt. Tillgängligheten har förbättrats, 
färre klagomål på att handläggare inte hör av sig 
inkommer och antalet telefonmeddelanden har 
minskat. Vakanta tjänster har tillsatts vilket medför 
att tillgängligheten har ökat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Sektionen fortsätter att arbeta med att ytterligare 
förbättra användningen av hänvisningssystemet vid 
frånvaro. 

  

Tillgängligheten via epost hos 
handläggare ska vara på en hög nivå.

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

 

Prognos måluppfyllelse  

Målet kommer att uppfyllas. 

Kommentar 

En gemensam e-postadress har skapats, i nuläget 
främst för frågor gällande VA, renhållning och 
fjärrvärme. Fyra handläggare har tillgång till e
postadressen vilket minskar risken för att e
obesvarad vid t ex sjukdom eller annan frånvaro.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Sektionen kommer att se över möjligheter för att 
ytterligare öka tillgängligheten för bl a felanmä
ningar via hemsidan. 

Bemötandet skall vara på en hög nivå.

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer delvis uppfyllas. 
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resultatmål 

Öka tillgänglighet till handläggare per 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

För vissa tjänster på tekniska sektionen är tiden då 
ivt liten p g a mö-

ten och tjänsteärenden. Telefonen ska hänvisas vid 
frånvaro, ev telefonmeddelanden ska hanteras så 
snart som möjligt. Tillgängligheten har förbättrats, 
färre klagomål på att handläggare inte hör av sig 

den har 
minskat. Vakanta tjänster har tillsatts vilket medför 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen fortsätter att arbeta med att ytterligare 
förbättra användningen av hänvisningssystemet vid 

handläggare ska vara på en hög nivå. 

postadress har skapats, i nuläget 
främst för frågor gällande VA, renhållning och 
fjärrvärme. Fyra handläggare har tillgång till e-
postadressen vilket minskar risken för att e-post blir 
obesvarad vid t ex sjukdom eller annan frånvaro. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen kommer att se över möjligheter för att 
re öka tillgängligheten för bl a felanmäl-

Bemötandet skall vara på en hög nivå. 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Sektionens upplevelse är att bemötandet är på en 
hög nivå, dock finns alltid utrymme för förbät
ringsarbete. I och med att den nya organisationen 
på tekniska sektionen har trätt i kraft har roller 
tydliggjorts vilket bidragit till ett bättre klimat och 
därmed ett bättre bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vikten av ett bra bemötande både internt och mot 
medborgare och vad detta innebär diskuteras vid 
medarbetarsamtal. 

Information och kommunikation via 
hemsidan ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

 

Prognos måluppfyllelse  

Kommer delvis uppfyllas. 

Kommentar 

Någon ny mätning är inte gjord. Färre telefonsamtal 
om information som lagts ut på hemsidan vilket kan 
tolkas som en högre måluppfyllelse.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Information om pågående arbeten inom gatu
VA-verksamheten läggs ut på hemsidan. Matsedlar 
för skola och äldreomsorg har lagts ut på hemsidan.

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Måluppfyllelsen gällande de prioriterade resulta
målen har förbättrats under året,
direkt koppling till det ekonomiska resultatet.

Sammanfattande analys 

Den största delen av de prognosticerade undersko
ten är beroende på faktorer som tekniska sektionen 
inte kunnat påverka, t ex temperaturen i början på 
året gällande fjärrvärme, regler för ersättning via 
omställningsfonden samt antal och typ av ärenden 
gällande bostadsanpassning. 

De prioriterade målen som gäller för tekniska se
tionen behandlar bemötande, tillgänglighet samt 
information. Arbete sker fortlöpande för att för
ra dessa områden, måluppfyllelsen kan inte i någon 
högre grad ställas i relation till det ekonomiska 
resultatet. 
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Sektionens upplevelse är att bemötandet är på en 
ög nivå, dock finns alltid utrymme för förbätt-

ringsarbete. I och med att den nya organisationen 
på tekniska sektionen har trätt i kraft har roller 
tydliggjorts vilket bidragit till ett bättre klimat och 

fortsatt utveckling 

Vikten av ett bra bemötande både internt och mot 
medborgare och vad detta innebär diskuteras vid 

Information och kommunikation via 
 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Någon ny mätning är inte gjord. Färre telefonsamtal 
om information som lagts ut på hemsidan vilket kan 
tolkas som en högre måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

m pågående arbeten inom gatu- och 
verksamheten läggs ut på hemsidan. Matsedlar 

för skola och äldreomsorg har lagts ut på hemsidan. 

Måluppfyllelsen gällande de prioriterade resultat-
målen har förbättrats under året, dock syns ingen 
direkt koppling till det ekonomiska resultatet. 

Den största delen av de prognosticerade underskot-
ten är beroende på faktorer som tekniska sektionen 
inte kunnat påverka, t ex temperaturen i början på 

rvärme, regler för ersättning via 
omställningsfonden samt antal och typ av ärenden 

De prioriterade målen som gäller för tekniska sek-
tionen behandlar bemötande, tillgänglighet samt 
information. Arbete sker fortlöpande för att förbätt-
ra dessa områden, måluppfyllelsen kan inte i någon 
högre grad ställas i relation till det ekonomiska 
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TRANEMOBOSTÄDER AB 
 

Sammanfattning 

Tranemobostäder redovisar i prognos II ett under-
skott på 144 tkr. Det motsvarar en avvikelse mot 
budget på 344 tkr. Sammanfattningsvis beror avvi-
kelsen på minskade intäkter på grund av vakanser 
och ökade kostnader för reparationer och underhåll 
i förhållande till budget.  

Detta möts av en positiv prognos för el och värme-
kostnader samt kostnader för personal.  

En fastighetsförsäljning har inbringat en reavinst på 
271 tkr men den var redan inräknad i budget för 
2014.  

Marknad 

Tranemobostäders totala intäkter visar på ett under-
skott gentemot budget på 160 tkr. Detta är främst 
hänförligt till kostnader för vakanser som enligt 
prognos uppgår till drygt 500 tkr. Underskottet 
reduceras något av högre bruttointäkter än budge-
terat till följd av nya principer för fakturering av 
tillval. En reavinst på såld fastighet uppgår till 271 
tkr men intäkten var redan intecknad vid faststäl-
lande av budget. Övriga intäkter visar på ett över-
skott på ca 200 tkr, där bl.a. avyttring av fordon vid 
övergång till leasing bidrar positivt till resultatet 
med ca 80 tkr.  

Personal  

Tranemobostäder har 13 tillsvidareanställda och en 
visstidsanställning. Under sommarmånaderna har 
bemanningen skötts inom befintlig arbetsstyrka. 
Återhållsamheten inom vikarieanskaffning, tjänst-
ledig personal och vakant förvaltartjänst ger ett 
prognostiserat överskott på knappt 800 tkr.  

Rekryteringskostnaderna för förvaltare överstiger 
budget medan lönekostnader och sociala kostnader 
visar på ett överskott.  

Avskrivningar 

Kostnader för avskrivningar ser ut att följa budget 
men konsekvenserna av nya avskrivningsprinciper i 
samband med införandet av det nya redovisnings-
systemet (K3), är ytterst svårprognostiserade. En 
första bedömning ger att avskrivningarna på befint-
liga fastigheter avsevärt kommer att överstiga bud-
geterad nivå.  Ett visst nedskrivningsbehov kan 
också föreligga på enskilda fastigheter för bort-
skrivning av s.k. U-lån. Det nya regelverket för 
redovisning, (K3) innebär också att den upparbeta-
de pensionsskulden skall redovisas i balansräkning-
en. Resultatpåverkan uteblir då det är att betrakta 

som en förändrad redovisningsprincip och därför 
inte belastar resultaträkningen utan går direkt mot 
eget kapital.  Påverkan på det fria egna kapitalet 
uppgår till ca 1 mkr. 

Förvaltningskostnader/Investeringar 

Förvaltningskostnaderna visar enligt prognos II för 
2014 ett underskott på ca 1 mkr.  

Det är framförallt kostnaderna för reparation och 
underhåll som ökat och som i prognos överskrider 
budget med ca 1,8 mkr. Större lägenhetsrenovering-
ar och inköp av material i samband med omflytt-
ningar förklarar delvis underskottet. Till viss del 
möts underskottet på köpta tjänster av ett överskott 
på budgeterade personalkostnader beroende på bl. 
a. tjänstledig personal. Andra orsaker till underskot-
tet är pannbyten, takomläggningar och fasadreno-
veringar som har medfört högre kostnader än bud-
geterat.  Kostnaderna för uppvärmning och elför-
brukning är svåra att prognostisera men ser sam-
mantaget ut att ge ett positiv bidrag på drygt 1,1 
mkr. 

Kostnader för vattenförbrukning och renhållning 
visar på ett mindre överskott.   

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader överstiger budget med 
129 tkr. Det är främst kostnader för IT-tjänster, ny 
utrustning vid bilbyten samt uppdatering av lägen-
hetsritningar som avviker mot budget. 

Finansiering 

Prognosen för de finansiella intäkterna och kostna-
derna visar på ett mindre överskott på ca 140 tkr. 
Lägre räntekostnader än budgeterat på rörligt lån 
har fått genomslag i både utfall och prognos.  

Räntan på rörligt lån budgeterades till 1,745 %. I 
prognos II har räntan sänkts till i 1,381 %. 

Budgeterad total snittränta för 2014 var 2,113 %.  

Totalt har Tranemobostäder i prognos II belastats 
med en snittränta på 2,020 %. 
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TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordning-
en till ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, ut-
hyra och sälja fastigheter avsedda för hantverk, 
industri, handel och tjänsteverksamhet samt även 
bedriva därmed sammanhängande verksamhet.  

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

Fastighetsbeståndet 

Bolaget förvaltar följande fastigheter: 

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp 
Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal 
finns. 

• Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp 
Fastigheten köptes i juni 2009 och är uthyrd i sin 
helhet. Återköpsavtal finns. 

• Gudarp 3:44 i Tranemo 
Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal 
finns. 

• Moghult 1:223 i Grimsås 
Fastigheten är uthyrd i sin helhet. 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett eko-
nomiskt resultat för 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. Bolaget räknar 
dock med att under hösten genomföra ytterligare 
amortering av sin skuld till Tranemo kommun. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolide-
ring och för att stärka soliditeten beräknas uppnås 
under 2014.  

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt eko-
nomiskt resultat de kommande åren. 
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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 
2014-06-30 

11 531 
11 586 

2014-07-31 11 628 
Befolkningsförändring 2014 +97 
 
 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2013 och 2014 
        
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv 
Födda 36 26 29 25 116 27 29 
Avlidna 33 23 26 23 105 41 27 
Födelsenetto 3 3 3 2 11 -14 2 
        
Inflyttade 108 150 166 142 566 125 189 
Utflyttade 137 118 185 179 619 125 122 
Flyttningsnetto -29 32 -19 -37 -53 0 67 
        
Summa -26 35 -16 -35 -42 -14 69 
 
 
 
 

Åldersfördelning per 2009-12-31 - 2014-06-30 

  
2009-12-31 

 
2010-12-31 

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

 
2014-06-30 

0-6 år 798 820 826 846 844 794 
7-15 år 1 272 1 222 1 216 1 195 1 178 1 179 
16-19 år 717 720 678 648 587 562 
20-40 år 2 491 2 474 2 492 2 506 2 500 2 551 
41-64 år 3 902 3 842 3 826 3 740 3 729 3 694 
65-79 år 1 693 1 745 1 810 1 849 1 912 1 999 
80- w år 749 764 758 789 781 807 
       
Summa 11 622 11 587 11 606 11 573 11 531 11 586 
 
 
 
 

 

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

 2012 2013 2014 

Öppet arbetslösa 2,7% 3,2% 3,0% 
Andel i program 1,4% 1,8% 1,8% 
Summa    4,1% 5,0% 4,8% 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
Konjunktur och skatteunderlagsprognoser 

   

28 
 

KONJUNKTUR OCH SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER 

Konjunkturprognoser 

      BNP         Arbetslöshet 

2014 2015 2014 2015 

Riksbanken sep 1,7 3,0 7,9 7,3 

Nordea sep 1,9 2,5 7,9 7,6 

KI aug 1,8 3,1 7,9 7,6 

Regeringen aug 2,1 2,8 7,7 7,3 

Swedbank aug 2,1 2,3 8,0 7,6 

SKL aug 2,1 3,3 8,0 7,4 

Genomsnitt 2,0 2,8 7,9 7,5 
 

 
 
 
 
Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 

SKL1, aug 2014 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,5 

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

ESV2, juni 2014 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 21,9 

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

 
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 2014-08-31 
 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 63 897 
Långfristig upplåning 230 000    
TOTAL UPPLÅNING 230 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 87 897 

     

   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: 2,4% 

 

 

 

Kommunens låneskuld per 2014-08-31 uppgår till 230 
mkr. Låneskulden är därmed på samma nivå som vid 
årsskiftet. Per den 31 augusti hade kommunen lånat ut 
medel om sammantaget 53,7 mkr till kommunens 
helägda bolag Tranemo Utvecklings AB (TUAB). Utlå-
ningen till TUAB är 4,5 mkr lägre jämfört med årsskif-
tet. Kommunens ”egna” nettolåneskuld har följaktligen 
ökat med 4,5 mkr hittills under året.  

Av kommunens likvida medel har 25 mkr varit place-
rat i ett fasträntekonto på Sparbanken, Tranemo under 
tiden 29/4 – 29/8 2014.   

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

  

Låneskuld kommunen 2010-2014 
 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms vara oförändrad per 
2014-12-31. Utlåningen till TUAB förväntas uppgå till 
45,7 mkr, vid kommande årsskifte. TUAB har aviserat 
att amortering med 8 mkr ska ske i oktober. Den be-
räknade ”nettolåneskulden” för kommunen per 2014-
12-31 väntas följaktligen vara 8 mkr högre än idag.
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EKONOMISK PROGNOS/DELÅRSBOKSLUT  
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive Tra-
nemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2014. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resul-
tatförbättrande effekt uppgående till 1,8 mkr. 

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys har upprättats med utgångspunkt från redovis-
ningen per 31/8, med tillägg/avdrag för periodiserade poster. 

 

Resultaträkning koncernen, mkr 

Prognos Bokslut Utfall Utfall 

2014 2013 140831 130831 

Verksamhetens intäkter 1 223,9 214,6 132,2 139,4 
Verksamhetens kostnader 1 -741,7 -696,5 -478,0 -480,1 
Avskrivningar -43,2 -66,4 -29,1 -27,9 
Verksamhetens 
nettokostnader -561,0 -548,3 -374,9 -368,6 

Skatteintäkter 435,6 421,8 290,4 281,7 
Generella statsbidrag 144,0 142,2 96,0 95,1 
Finansiella intäkter 2 0,8 1,1 0,8 0,5 
Finansiella kostnader 2 -9,0 -35,4 -5,8 -6,3 
Resultat före 
extraordinära poster 10,4 -18,6 6,5 2,4 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat  10,4 -18,6 6,5 2,4 

 

 

Resultaträkning kommunen, mkr 

Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall 

2014 2014 2013 140831 130831 

Verksamhetens intäkter 5 175,7 179,0 172,3 102,6 110,1 
Verksamhetens kostnader 5 -704,6 -712,6 -671,5 -459,7 -462,6 
Avskrivningar -34,9 -34,2 -53,4 -23,0 -22,1 
Verksamhetens 
nettokostnader -563,8 -567,8 -552,6 -380,1 -374,6 

Skatteintäkter 6 430,2 435,6 421,8 290,4 281,7 
Generella statsbidrag 6 144,9 144,0 142,2 96,0 95,1 
Finansiella intäkter 2,3 2,4 2,3 2,1 1,5 
Finansiella kostnader -7,7 -6,0 -32,1 -4,0 -4,1 
Resultat före 
extraordinära poster 6,0 8,2 -18,4 4,4 -0,4 

Extraordinära intäkter 0 0,0 0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0 0,0 0 0,0 0,0 
Årets resultat  6,0 8,2 -18,4 4,4 -0,4 
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Balansräkning, mkr 

Koncernen Kommunen 

Tillgångar Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Utfall Utfall 

Not 131231 130831 140831 131231 141231 130831 140831 

Anläggningstillgångar 
Mark, byggnader, teknis-
ka anläggningar 3,7 815,8 825,6 812,7   605,4 625,4 606,6 605,6 
Maskiner och inventarier 3,7 22,5 20,7 21,4   20,4 20,4 19,8 20,5 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 8 11,5 12,8 11,5   68,4 60,3 72,9 68,4 
Summa 849,8 859,1 845,6 694,2 706,1 699,3 694,5 

Omsättningstillgångar 9 
Förråd, exploateringsfas-
tigheter 5,9 3,7 6,2   5,3 5,8 3,4 5,7 
Fordringar 50,2 50,1 36,6   53,4 56,1 51,4 36,9 
Kassa och bank 79,1 69,4 82,4   61,5 35,8 56,7 64,0 
Summa 135,2 123,2 125,2 120,2 97,7 111,5 106,6 

Summa tillgångar 985,0 982,3 970,8 814,4 803,8 810,8 801,1 

Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder 

Eget kapital, 10 138,4 160,7 143,8   128,9 137,1 146,9 133,2 
därav årets resultat -18,6 2,4 6,5   -18,4 8,2 -0,4 4,4 

Avsättningar 
Avsättningar för pensio-
ner 326,8 326,9 320,9   326,8 318,0 326,9 320,9 
Andra avsättningar 2,8 8,8 1,3   1,4 0,0 6,5 -0,1 
Summa 329,6 335,7 322,2 328,2 318,0 333,4 320,8 

Skulder 
Långfristiga skulder 4,11 380,4 380,3 380,4   230,3 230,3 230,0 230,4 
Kortfristiga skulder 12 136,6 105,6 124,4   127,0 118,4 100,5 116,7 
Summa 517,0 485,9 504,8 357,3 348,7 330,5 347,1 

Summa eget kapital,  
avsättningar och skul-
der 985,0 982,3 970,8 814,4 803,8 810,8 801,1 

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser, 
panter och därmed 0,4 0,5 0,3   150,4 150,3 150,5 150,3 
jämförliga säkerheter 
Övriga ansvarsförbindel-
ser 9,4 6,7 9,4   9,4 9,3 6,7 9,4 
Summa 9,8 7,2 9,7 159,8 159,6 157,2 159,7 

Soliditet 14% 16% 15% 16% 17% 18% 17% 
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Kassaflödesanalys kommunen, mkr 

Not 140831 130831 

Den löpande verksamheten 
Verksamhetens intäkter 1,5 102,6 110,1 
Verksamhetens kostnader 1,5 -459,7 -462,6 
Skatter, generella statsbidrag 6 386,4 376,8 
Finansiella intäkter 2 2,1 1,5 
Finansiella kostnader 2 -4,0 -4,1 
Ej kassflödespåverkande poster -7,4 23,8 
Justering rörelsekapital 1,2 -17,4 
Kassaflöde löpande verksamheten 21,2 28,1 

Investeringsverksamheten 
Värdepapper förvärv/försäljning 0,0 0,0 
Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 3,7 -23,2 -19,7 
Kassaflöde investeringsverksamheten -23,2 -19,7 

Finansieringsverksamheten 
Utlåning 

Utlåning 0,0 0,0 
Återbetald utlåning 4,5 5,9 
Upplåning 

Upplåning 4,11 0,0 0,0 
Amortering 0,0 0,0 
Ökning av aktiekapital 0,0 0,0 
Kassaflöde finansieringsverksamheten 4,5 5,9 

Årets kassaflöde 2,5 14,3 

Likvida medel vid årets början 61,5 42,4 
Likvida medel 31 augusti 64,0 56,7 

Förändring likvida medel 2,5 14,3 
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Noter, mkr 

Utfall Utfall 
201408 201308 

Koncernen 

  Not 1 

  Verksamhetens intäkter och kostnader 

Eliminering 

  koncerninterna intäkter -5,3 -5,9 
Koncerninterna kostnader 6,4 7,2 
Elimineringsdifferens 1,1 1,2 

  P g a olikheter i redovisningsprinciper elimineras 
större kostnader än intäkter. I kostnaderna ingår 
skattekostnader för Tranemo Utvecklings AB med 
0,2 mkr. 

  Not 2 

  Finansiella intäkter och kostnader 

Eliminering 

  av koncerninterna  
finansiella intäkter -1,5 -1,2 
av koncerninterna  
finansiella kostnader 1,5 1,2 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

  Not 3 

  Materiella anläggningstillgångar 

Mark byggnader, tekniska anläggningar 

Ingående bokfört värde 

  Tranemo kommun 605,4 607,3 
Tranemobostäder AB 158,5 164,9 
Tranemo Utvecklings AB 51,8 55,1 
Summa ingående bokfört 
värde  815,7 827,3 

  Utgående bokfört värde 

  Tranemo kommun 605,6 606,6 
Tranemobostäder AB 157,3 165,9 
Tranemo Utvecklings AB 49,9 53,1 
Summa utgående bok-
fört värde 812,8 825,6 

  Maskiner och inventarier 

  Ingående bokfört värde 

  Tranemo kommun 20,4 21,8 
Tranemobostäder AB 2,1 1,1 
Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa ingående bokfört 
värde 22,5 22,9 

 

Utfall Utfall 
201408 201308 

  

  Utgående bokfört värde 

  Tranemo kommun 20,5 19,8 
Tranemobostäder AB 0,9 0,9 
Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 
Summa utgående bok-
fört värde 21,4 20,7 

  Not 4 

  Långfristiga skulder 

  Tranemo kommun 230,4 230,0 
Tranemobostäder AB 150,0 150,0 
Tranemo Utvecklings AB 53,7 58,5 
Summa långfristiga 
skulder 434,1 438,5 

  Eliminering -53,7 -58,2 

  Summa långfristiga 
skulder 380,4 380,3 

  
Kommunen 

Not 5 

  Verksamhetens intäkter och kostnader 

  Verksamhetens intäkter 

  Nämndrelaterade intäkter 134,9 136,4 
Periodiserade intäkter 2,2 12,7 
Avgår interna intäkter -36,5 -39,2 
Övriga verksamhetsintäkter 2,0 0,3 
Summa intäkter 102,6 110,1 

  Verksamhetens kostnader 
Nämndrelaterade kostnader -524,5 -504,6 
Periodiserade kostnader -6,0 -8,7 
Avgår interna kostnader 36,5 39,2 
Avgår kapitalkostnader 40,7 40,5 
Pensionsutbetalningar -0,6 -8,3 
Övr verksamhetskostnader -4,7 -4,3 
Periodiseringar övr verk-
samhetskostnader -1,1 -16,5 
Summa kostnader -459,7 -462,7 

  Jämförelsestörande poster 

  Delårets resultat enl RR 4,4 -0,4 
Sänkning av diskonterings-
ränta 0,0 24,8 
Återbetalning från AFA 0,0 -10,4 
Summa 4,4 14,0 
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Noter, mkr 

Utfall Utfall 
201408 201308 

Not 6 

  Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt 289,5 283,0 
Periodisering kommunal-
skatt 0,9 -1,3 
Summa 290,4 281,7 

  Generella statsbidrag 

  Inkomstutjämningsbidrag 64,7 67,0 
Strukturbidrag 0,8 0,0 
Regleringsbidrag 1,8 3,5 
Kostnadsutjämningsbidrag 12,4 8,7 
Bidrag för LSS-utjämningen 3,3 2,7 
Kommunal fastighetsavgift 13,1 12,3 
Periodisering fastighetsav-
gift -0,1 0,9 
Summa 96,0 95,1 

  Summa skatter och 
statsbidrag 386,4 376,7 

  Not 7 

  Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Ingående bokfört värde 605,4 607,3 
Nyanskaffningar 20,6 18,3 
Årets avskrivningar -20,1 -19,0 
Försäljning -0,3 0,0 
Nedskrivningar 
/Utrangering 0,0 0,0 
Utgående bokfört värde 605,6 606,6 

  Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde 1 046,8 984,7 
Ackumulerade avskrivning-
ar -441,2 -378,1 
Utgående bokfört värde 605,6 606,6 

  Anskaffningsvärde 

  Markreserv 22,1 15,9 
Verksamhetsfastigheter 638,0 697,6 
Fastigheter för affärsverk-
samhet 273,3 163,1 
Publika fastigheter 70,7 63,7 
Fastigheter för annan verk-
samhet 42,1 43,8 
Övriga fastigheter 0,6 0,6 
Summa anskaffnings-
värde 1 046,8 984,7 

  

 

Utfall Utfall 
201408 201308 

Ackumulerade avskrivningar 
Markreserv 10,4 0,0 
Verksamhetsfastigheter 287,3 271,1 
Fastigheter för affärsverk-
samhet 91,9 57,6 
Publika fastigheter 34,0 30,4 
Fastigheter för annan verk-
samhet 17,6 19,0 
Summa ack avskrivning-
ar 441,2 378,1 

  I de bokförda värdena ingår investeringar som är 
pågående 

  

  Maskiner och inventarier 

  Ingående bokfört värde 20,4 21,8 
Nyanskaffningar 3,0 1,2 
Årets avskrivningar -2,8 -3,2 
Försäljning -0,1 0,0 
Utgående bokfört värde 20,5 19,8 

Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde 49,1 81,5 
Ackumulerade avskrivning-
ar -28,6 -61,7 
Utgående bokfört värde 20,5 19,8 

  Materiella anläggn tillg 
totalt 626,1 626,5 

  Not 8 

  Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar i kom-
munens koncernföretag 11,0 11,0 
Aktier och andelar i övrigt 1,2 1,2 
Förlagsbevis Kommuninvest 2,4 2,4 
Vidareutbildning barnsköta-
re 0,1 0,1 
Tranemo Utvecklings AB 53,7 58,2 
Summa 68,4 72,9 
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Noter, mkr 

Utfall Utfall 
201408 201308 

 

Not 9 

  Omsättningstillgångar 

  

  Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
Exploateringsfastigheter 
som ska avyttras 5,8 3,4 
Summa 5,8 3,4 

  Kortfristiga fordringar 

  Kundfordringar 14,2 15,1 
Interimsfordringar 8,3 10,5 
Övriga kortfristiga fordring-
ar 9,7 13,1 
Periodisering finansförvalt-
ningen 1,1 10,8 
Periodisering sektionerna 3,6 1,9 
Summa 36,9 51,4 

  Kassa och bank 

  Bank och plusgiro 63,9 56,6 
Summa 63,9 56,7 

  Omsättningstillgångar 
totalt 106,6 111,5 

  Not 10 

  Eget kapital 

  Ingående eget kapital 128,9 147,3 

  Anläggningskapital 

  Anläggningstillgångar 694,5 699,3 
Långfristiga skulder, av-
sättningar -551,2 -563,4 
Summa 143,3 135,9 

  Rörelsekapital 

  Omsättningstillgångar 106,6 111,5 
Kortfristiga skulder -116,7 -100,5 
Summa -10,1 11,0 

  Summa eget kapital 133,2 146,9 

  

 

Utfall Utfall 
201408 201308 

  Not 11 

  Långfristiga skulder 

  

  Låneskuld 

  Ingående låneskuld 230,0 230,0 
Nyupplåning 0,0 0,0 
Amorteringar 0,0 0,0 
Summa låneskuld 230,0 230,0 

  Fördelning på långivare 

  Kommuninvest  200,0 200,0 
Stadshypotek 30,0 30,0 
Summa 230,0 230,0 

  Aktuell ränta augusti 2,45% 2,70% 

 
Skuld för gatukostners/anläggn-/anslutn avg 
Gatukostn ersättn 0,2 0,2 
Anläggn-/anslutn avg 0,2 0,2 
Summa 0,4 0,4 

Summa långfristiga 
skulder 230,4 230,4 

  Not 12 

  Kortfristiga skulder 

  Saldo kortfristiga skulder 
31 aug 102,2 100,0 
Diverse periodiseringar 0,1 -5,8 
Periodisering sektionerna 5,9 12,3 
Periodisering finansförvalt-
ningen 8,5 -6,0 
Summa kortfristiga 
skulder 116,7 100,5 

 


