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Tid: 2022-03-28 kl. 13:00 
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§ 8 Årsredovisning 2021 KS/2022:40 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Tranemo kommun. 

• Beviljar styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 
ansvarsfrihet. 

• Godkänner sektionernas återhämtande av underskott från 2020 och beslutar att dessa 
är nollställda inför 2022. 

• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 flyttas över till 2022 enligt bilaga 
”Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 2022”. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens balanskravsresultat för 2021 uppgick till 29,9 mnkr och årets resultat blev 39,3 
mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 44,0 mnkr vilket är ett historiskt starkt 
resultat tack vare höga skatteintäkterna och generella statsbidrag. Sektionerna visade vid 
årets slut ett positivt resultat på 8,2 mnkr.  

Ett av fyra verksamhetsmål samt fyra av fem finansiella mål uppnåddes under 2021 vilket 
innebär att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.  

Ärendet 
Året i korthet 
Verksamhetsåret 2021 har fortsatt präglats av att anpassa verksamheten för att möta de krav 
coronapandemin krävt. Kommunen har fortsatt att under stora delar av året arbeta i 
krisstabsläge och lyckats hantera både säker vårdmiljö för de äldre, distansundervisning för 
ungdomar och snabba förändringar inom bland annat ekonomin samt flertalet nya 
rekommendationer för ett smittsäkert samhälle i stort. 

Under året bildades den ideella föreningen Tillväxt Tranemo som har som ändamål att 
förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. 
Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035.  

Kommunen har under året, för första gången ett helt verksamhetsår, arbetat utifrån vår nya 
budgetmodell och nya styrmodell. Dessa båda är viktiga i Tranemo kommuns strävan att 
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vara en kommun som säkrar välfärden, är en attraktiv arbetsgivare och utvecklar samhället 
över lång tid. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Från början av februari har de flesta rekommendationer/restriktioner avseende pandemin 
tagits bort, effekten av detta har vid denna årsredovisning ännu inte visat sig.  

Måluppfyllelse 
Kommunen uppnår ett av fyra verksamhetsmål.  

• Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (inte uppnått) 
• Hållbart samhälle (uppnått) 
• 14 000 invånare 2035 (inte uppnått) 
• Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått) 

Av de finansiella målen uppnås fyra av fem.  

• Balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag (uppnått). 

• Självfinansierad för skattefinansierade (uppnått). 
• Nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och 

generella statsbidrag (uppnått).  
• Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska 

(inte uppnått). 
• Kommunens soliditet ska vara oförändrad eller öka (uppnått).  

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts till årsbokslutet 
men tyngden i detta är utifrån ett finansiellt perspektiv. 

Årets resultat och balanskrav 
Kommunens resultat för 2021 uppgick till 39,3 mnkr, vilket är 17,1 mnkr bättre än 
föregående år. Det är framförallt skatteintäkterna och högre generella statsbidrag som 
genererar det starka resultatet. Koncernens resultat blev 44,0 mnkr vilket är ett historiskt 
starkt resultat. Samtliga av kommunens bolag bidrar positivt till årets resultat, totalt 4,7 
mnkr. Kommunens balanskrav blev 29,9 mnkr.  

Driftredovisning 
Servicesektionen hade vid årets slut ett budgetöverskott på 4,9 mnkr vilket är drygt 10 
procent av sektionens budgetram. På grund av överskottet har man hämtat hem det 
underskott som fanns från 2020. Överskottet återfinns på sociala investeringar (1 mnkr), 
omställning ny sektion (0,5 mnkr), kommunstyrelsen oförutsett (1 mnkr) och kommunreserv 
(2 mnkr).  

Samhällssektionen, exklusive VA och renhållning, hade vid årets slut ett budgetöverskott på 
1,6 mnkr. Sektionen har under året fått både högre kostnader (enskilt 
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bostadspassningsärende samt vinterväghållning) och högre intäkter (fjärrvärme samt 
planintäkter). På grund av resultatet återhämtar sektionen sitt kvarvarande underskott från 
2020. 

Lärandesektionen redovisade ett resultat på -2,0 mnkr varav 1,9 mnkr utgörs av ett 
avgångsvederlag. Sektionen har under året fått göra anpassningar för att försöka nå budget i 
balans där man bland annat har hållit tillbaka vissa kostnader.  Den största budgetavvikelsen 
inom sektionen återfinns på grund- och särskola som redan i början av 2021 startade året 
med en budget som inte var i balans. 

Omsorgssektionen redovisade ett budgetöverskott på 3,7 mnkr som till största delen består 
av positivt utfall på grund av lägre bemanning än budgetet inom vård- och omsorgsboenden 
samt inom funktionsnedsättning. Sektionen har under året haft 1,0 mnkr för oförutsedda 
händelser som inte behövts användas.  

Investeringar 
Kommunen budgeterade för investeringsvolymer om totalt 117,1 mnkr. Utfallet för 2021 
landade på 76,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 40,5 mnkr. Den största 
delen av budgetavvikelsen, 27,5 mnkr, finns på de skattefinansierade investeringarna vilket 
förklaras av att vissa projekt har blivit försenade gentemot tidsplan. Självfinansieringsgraden 
för årets skatte- och taxefinansierade investeringar uppgick till 120 procent (2020: 60 
procent). Den starka självfinansieringsgraden beror på det låga investeringsutfallet jämfört 
med budget. Del av de medel som inte nyttjats 2021 kommer att behöva flyttas med till 
kommande år, och påverkar då självfinansieringsgraden negativt i motsvarande omfattning.  

Finansiering 
Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen för år 2021 uppgick 
till 778,5 mnkr. Föregående år uppgick skuldportföljen till 585,0 mnkr. Ökningen av 
skuldportföljen beror bland annat på upplåning till Solbacken samt att Tranemo Utvecklings 
AB har upptagit lån för att betala reverser till kommunen och ny lagerlokal.  

 

Personalredovisning 
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 31 personer totalt sett. Framförallt handlar det 
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om vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men det är också relaterat till genomförda 
besparingar under året främst inom lärandesektionen. I någon mån handlar minskningen om 
vakanser inom svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid 
utannonserade tjänster. Såväl korttidssjukfrånvaron likväl som långtidssjukfrånvaron har 
totalt sett minskat mellan 2020 och 2021. Den totala sjukfrånvaron uppgår 2021 till 7,14 
procent jämfört med 7,69 procent frånvaro 2020. Samtliga sektioner visar en lägre 
sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en ökad sjukfrånvaro (3,19 procent 2020 
jämfört med 3,57 procent 2021) 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Årsredovisningen 2021 innebär att underskott från 2020 blir helt återställda på sektionerna, 
vilket får en positiv effekt på 2022 års budget om drygt 2 mnkr, främst för lärandesektionen.  

Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om drygt 23 mnkr flyttas över till 2022 och ökar budgeten 
med motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus minus noll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning 2021 – Tranemo kommun 
Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 2022 
Årsredovisning TUAB 2021 
Årsredovisning Tranemo Forum 2021 
Årsredovisning TranemoBostäder AB 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Avtalscontroller 
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Tjänsteskrivelse om årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
• Godkänner årsredovisning 2021 för Tranemo kommun. 

• Beviljar styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ ansvarsfrihet. 

• Godkänner sektionernas återhämtande av underskott från 2020 och 
beslutar att dessa är nollställda inför 2022. 

• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 flyttas över till 2022 
enligt bilaga ”Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 2022”. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens balanskravsresultat för 2021 uppgick till 29,9 mnkr och årets 
resultat blev 39,3 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 44,0 mnkr 
vilket är ett historiskt starkt resultat tack vare höga skatteintäkterna och generella 
statsbidrag. Sektionerna visade vid årets slut ett positivt resultat på 8,2 mnkr.  

Ett av fyra verksamhetsmål samt fyra av fem finansiella mål uppnåddes under 
2021 vilket innebär att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.  

Ärendet 
Året i korthet 
Verksamhetsåret 2021 har fortsatt präglats av att anpassa verksamheten för att 
möta de krav coronapandemin krävt. Kommunen har fortsatt att under stora 
delar av året arbeta i krisstabsläge och lyckats hantera både säker vårdmiljö för 
de äldre, distansundervisning för ungdomar och snabba förändringar inom 
bland annat ekonomin samt flertalet nya rekommendationer för ett smittsäkert 
samhälle i stort. 



 
 
 
Under året bildades den ideella föreningen Tillväxt Tranemo som har som 
ändamål att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och 
näringslivet. Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 
2035.  

Kommunen har under året, för första gången ett helt verksamhetsår, arbetat 
utifrån vår nya budgetmodell och nya styrmodell. Dessa båda är viktiga i 
Tranemo kommuns strävan att vara en kommun som säkrar välfärden, är en 
attraktiv arbetsgivare och utvecklar samhället över lång tid. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Från början av februari har de flesta rekommendationer/restriktioner avseende 
pandemin tagits bort, effekten av detta har vid denna årsredovisning ännu inte 
visat sig.  

Måluppfyllelse 
Kommunen uppnår ett av fyra verksamhetsmål.  

• Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (inte uppnått) 
• Hållbart samhälle (uppnått) 
• 14 000 invånare 2035 (inte uppnått) 
• Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått) 

Av de finansiella målen uppnås fyra av fem.  

• Balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5% av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (uppnått). 

• Självfinansierad för skattefinansierade (uppnått). 
• Nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter 

och generella statsbidrag (uppnått).  
• Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad 

ska minska (inte uppnått). 
• Kommunens soliditet ska vara oförändrad eller öka (uppnått).  

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts till 
årsbokslutet men tyngden i detta är utifrån ett finansiellt perspektiv. 

Årets resultat och balanskrav 
Kommunens resultat för 2021 uppgick till 39,3 mnkr, vilket är 17,1 mnkr bättre 
än föregående år. Det är framförallt skatteintäkterna och högre generella 
statsbidrag som genererar det starka resultatet. Koncernens resultat blev 44,0 
mnkr vilket är ett historiskt starkt resultat. Samtliga av kommunens bolag bidrar 



 
 
 
positivt till årets resultat, totalt 4,7 mnkr. Kommunens balanskrav blev 29,9 
mnkr.  

Driftredovisning 
Servicesektionen hade vid årets slut ett budgetöverskott på 4,9 mnkr vilket är 
drygt 10 procent av sektionens budgetram. På grund av överskottet har man 
hämtat hem det underskott som fanns från 2020. Överskottet återfinns på sociala 
investeringar (1 mnkr), omställning ny sektion (0,5 mnkr), kommunstyrelsen 
oförutsett (1 mnkr) och kommunreserv (2 mnkr).  

Samhällssektionen, exklusive VA och renhållning, hade vid årets slut ett 
budgetöverskott på 1,6 mnkr. Sektionen har under året fått både högre kostnader 
(enskilt bostadspassningsärende samt vinterväghållning) och högre intäkter 
(fjärrvärme samt planintäkter). På grund av resultatet återhämtar sektionen sitt 
kvarvarande underskott från 2020. 

Lärandesektionen redovisade ett resultat på -2,0 mnkr varav 1,9 mnkr utgörs av 
ett avgångsvederlag. Sektionen har under året fått göra anpassningar för att 
försöka nå budget i balans där man bland annat har hållit tillbaka vissa 
kostnader.  Den största budgetavvikelsen inom sektionen återfinns på grund- och 
särskola som redan i början av 2021 startade året med en budget som inte var i 
balans. 

Omsorgssektionen redovisade ett budgetöverskott på 3,7 mnkr som till största 
delen består av positivt utfall på grund av lägre bemanning än budgetet inom 
vård- och omsorgsboenden samt inom funktionsnedsättning. Sektionen har 
under året haft 1,0 mnkr för oförutsedda händelser som inte behövts användas.  

Investeringar 
Kommunen budgeterade för investeringsvolymer om totalt 117,1 mnkr. Utfallet 
för 2021 landade på 76,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 40,5 
mnkr. Den största delen av budgetavvikelsen, 27,5 mnkr, finns på de 
skattefinansierade investeringarna vilket förklaras av att vissa projekt har blivit 
försenade gentemot tidsplan. Självfinansieringsgraden för årets skatte- och 
taxefinansierade investeringar uppgick till 120 procent (2020: 60 procent). Den 
starka självfinansieringsgraden beror på det låga investeringsutfallet jämfört med 
budget. Del av de medel som inte nyttjats 2021 kommer att behöva flyttas med 
till kommande år, och påverkar då självfinansieringsgraden negativt i 
motsvarande omfattning.  

Finansiering 
Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen för år 2021 



 
 
 
uppgick till 778,5 mnkr. Föregående år uppgick skuldportföljen till 585,0 mnkr. 
Ökningen av skuldportföljen beror bland annat på upplåning till Solbacken samt 
att Tranemo Utvecklings AB har upptagit lån för att betala reverser till 
kommunen och ny lagerlokal.  

 

Personalredovisning 
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 31 personer totalt sett. Framförallt 
handlar det om vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men det är också 
relaterat till genomförda besparingar under året främst inom lärandesektionen. I 
någon mån handlar minskningen om vakanser inom svårrekryterade bristyrken 
där behöriga sökanden saknats vid utannonserade tjänster. Såväl 
korttidssjukfrånvaron likväl som långtidssjukfrånvaron har totalt sett minskat 
mellan 2020 och 2021. Den totala sjukfrånvaron uppgår 2021 till 7,14 procent 
jämfört med 7,69 procent frånvaro 2020. Samtliga sektioner visar en lägre 
sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en ökad sjukfrånvaro (3,19 
procent 2020 jämfört med 3,57 procent 2021) 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Årsredovisningen 2021 innebär att underskott från 2020 blir helt återställda på 
sektionerna, vilket får en positiv effekt på 2022 års budget om drygt 2 mnkr, 
främst för lärandesektionen.  

Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om drygt 23 mnkr flyttas över till 2022 och 
ökar budgeten med motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är 
effekten plus minus noll. 



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning 2021 – Tranemo kommun 
Revisionsberättelse 2021 
Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 2022 
Årsredovisning TUAB 2021 
Årsredovisning Tranemo Forum 2021 
Årsredovisning TranemoBostäder AB 2021 
 

Föredragning och debatt 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  
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Tranemo kommun 

Året i korthet 
Viktiga händelser  
Pandemin; Verksamhetsåret 2021 har fortsatt präglats av att anpassa verksamheten för att möta de 
krav coronapandemin krävt. Efter snart två år av pandemi är våra arbetssätt mer utvecklade och hur 
vi arbetar nu är nära inpå det nya normala. Kommunen har fortsatt att under stora delar av året 
arbeta i krisstabsläge och lyckats hantera både säker vårdmiljö för de äldre, distansundervisning för 
ungdomar och snabba förändringar inom bland annat ekonomin samt flertalet nya rekommendat-
ioner för ett smittsäkert samhälle i stort. 

Tillväxt Tranemo (förening); Tillväxt Tranemo är en engagerad och ideell förening som bildades 2021. 
Föreningen består av representanter från näringslivets huvudkontor utspritt i kommunen och tjäns-
tepersoner från Tranemo kommun. Tillväxt Tranemo har som ändamål att förenkla och stärka nä-
ringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. Föreningen vill bidra till tillväxtmålet 
om att bli 14 000 invånare 2035. 

Budget- och styrmodell; Kommunen har under året, för första gången ett helt verksamhetsår, arbetat 
utifrån vår nya budgetmodell och nya styrmodell. Dessa båda dokument är viktiga i Tranemo 
kommuns strävan att vara en kommun som säkrar välfärden, är en attraktiv arbetsgivare och ut-
vecklar samhället över lång tid. 

Ekonomi i korthet 
"Tranemo kommun gör sitt starkaste resultat i modern tid" 
 
Koncernen: 44 mnkr 
Kommunen: 39,3 mnkr (balanskrav 29,9 mnkr, + 18 mnkr jmf budget) 
Sektionerna: 8,2 mnkr 
Investeringar: 77 mnkr (+ 40 mnkr jmf budget) 
 
Tranemo kommun gör sitt starkaste resultat i modern tid. Blickar vi tillbaka två decennier kan vi 
inte finna ett resultat i närheten av årets balanskravsresultat. Det goda resultatet består till stor del 
av högre skatteintäkter än vad som beräknats till följd av en betydligt mer positiv utveckling av 
svensk ekonomi under året. Detta samtidigt som staten varit generös med tillfälliga statsbidrag för 
att täcka för fallande skatteintäkter (som alltså aldrig blev verklighet). 
 
Tranemo kommunkoncern har under 2021 uppnått ett resultat på 44 mnkr. Kommunens resultat 
uppgår till 39,3 mnkr (balanskrav 29,9 mnkr) vilket ger en positiv avvikelse om 18 mnkr i balans-
kravsresultat från budgeterad målsättning. 

Driftresultat hos sektionerna uppgår till 8,2 mnkr och det är blott andra gången det senaste decen-
niet som våra tre stora kärnsektioner visar på ett samlat positivt driftsresultat. 

Investeringarna visar på ett överskott om 40 mnkr. Överskottet är inte kopplat till lägre investe-
ringskostnader, utan beror på förskjutning i tid av projekt. Motsvarande medel behöver flyttas med 
till 2022. 
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Måluppfyllelse i korthet  
Kommunen har under året haft fyra övergripande mål. Kopplade till de fyra målen har ett antal 
resultatmått tillämpats. Resultatet är inte tillfredställande och endast ett av fyra mål anses upp-
nådda. 

1. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (inte uppnått) 

2. Hållbart samhälle (uppnått) 

3. 14 000 invånare 2035 (inte uppnått) 

4. Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått) 

Personalförhållanden i korthet (förra året) 
Sjukfrånvaro 7,14% (7,69%) 
Antal årsarbetare 1 022 (1 052) 
Personalomsättning 12% (11%) 
Visstidsanställda 99 (101) 
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Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
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Tranemo kommun i ett sjuhäradsperspektiv 
   

Befolkningsutveckling senaste 5-års-perioden (%) 

Vårgårda 8,0% 

Bollebygd 5,7% 

Ulricehamn 4,5% 

Borås 4,0% 

Mark 3,0% 

Svenljunga 1,3% 

Tranemo 1,0% 

Herrljunga 0,2% 

  

Källa: SCB  

  

Skattesats 2021 (%) 

Ulricehamn 21,05 

Borås 21,31 

Tranemo 21,50 

Mark 21,51 

Bollebygd 21,59 

Vårgårda 21,61 

Herrljunga 21,94 

Svenljunga 22,25 

  

Riksgenomsnitt 20,71 

Källa: SCB  

  

Skattekraft 2021, procent av riksgenomsnittet 

Bollebygd 100 

Borås 94 

Ulricehamn 92 

Mark 91 

Tranemo 90 

Vårgårda 89 

Herrljunga 89 

Svenljunga 85 

  

Källa: SCB  
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Svenskt Näringslivs kommunranking 2021 

Vårgårda 1 

Herrljunga 11 

Borås 134 

Tranemo 143 

Svenljunga 173 

Bollebygd 182 

Ulricehamn 188 

Mark 233 

  

Källa: Svenskt Näringsliv 

  

Arbetslöshet, december 2021 (%) 

Tranemo 1,6 

Herrljunga 1,8 

Bollebygd 2,0 

Ulricehamn 2,1 

Vårgårda 2,3 

Mark 2,3 

Svenljunga 2,7 

Borås 3,2 

  

Riksgenomsnitt 3,5 

Källa: Arbetsförmedlingen 

  

Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, 15 okt 2020 

Svenljunga 4,9 

Mark 4,9 

Herrljunga 5,0 

Borås 5,1 

Tranemo 5,1 

Ulricehamn 5,2 

Bollebygd 5,4 

Vårgårda 5,4 

  

Riksgenomsnitt 5,1 

Källa: Skolverket 
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Grundskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, läsåret 2020/2021 

Herrljunga 10,3 

Tranemo 10,9 

Ulricehamn 10,9 

Mark 11,3 

Vårgårda 11,5 

Borås 12,2 

Svenljunga 12,5 

Bollebygd 12,7 

  

Riksgenomsnitt 12,0 

Källa: Skolverket 

  

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2021, andel (%) 

Svenljunga 88,0 

Ulricehamn 87,7 

Vårgårda 87,2 

Bollebygd 86,8 

Mark 84,0 

Herrljunga 83,5 

Tranemo 80,6 

Borås 80,5 

  

Riksgenomsnitt 84,6 

Källa: Kolada  

  

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år 2021, andel (%) 

Bollebygd 81,4 

Borås 74,2 

Mark 73,4 

Svenljunga 73,4 

Tranemo 73,3 

Herrljunga 72,9 

Vårgårda 70,8 

Ulricehamn 68,9 

  

Riksgenomsnitt 71,6 
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Källa: Kolada  

  

Invånare 65+ i särskilt boende 2020, andel (%) 

Svenljunga 2,5 

Tranemo 3,0 

Bollebygd 3,3 

Mark 3,5 

Herrljunga 3,6 

Vårgårda 3,6 

Borås 3,7 

Ulricehamn 3,7 

Riksgenomsnitt 4,0 

  

Källa: Kolada  

  

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende 2020, andel (%) 

Bollebygd 4,8 

Ulricehamn 6,5 

Herrljunga 6,5 

Tranemo 6,8 

Svenljunga 7,0 

Riksgenomsnitt 7,0 

Vårgårda 7,8 

Borås 7,9 

Mark - 

  

Källa: Kolada  
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tranemo kommun. I fullmäktige finns 37 
ledamöter. I Tranemo kommunfullmäktige finns en majoritet som leds av socialdemokraterna. 
Kommunfullmäktige består av 51% kvinnor och 49% män. 

Mandatfördelning Kommunfullmäktige 

 
Kommunkoncernen 

Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar utöver kommunen även moderbolaget Tra-
nemo Forum AB samt dotterbolagen Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, 
samt att ha uppsikt över nämndens och kommunägda bolags verksamhet. Kommunstyrelsen har 
hand om den ekonomiska förvaltningen. 

Kommunala uppdragsföretag 

Det har under året funnits fyra enskilda förskolor som utför förskole- och fritidsverksamhet. Dessa 
är Fyrklövern i Limmared, Skogsduvan i Mossebo, Tranbäret i Tranemo samt Prästkragen i Mån-
stad. 

Alma Assistans, Bärkraft Assistans, Handen Assistans, Primacura, Rix omsorg, Vägabo skola, LSS 
Assistans, Särnmark assistans, LS Assistans, Fröken Fridas Assistans, Omsorgscompagniet i Nor-
den, Monument assistans samt Älvsborgs assistans utför tjänster inom personlig assistans. Därtill 
kommer företag där kommunen köper platser för vård i exempelvis HVB eller konsulentstött famil-
jehem. 

Sophämtningen sköttes under året av Nordisk Återvinning Service AB och grönyteskötseln hante-
rades av Tranemo Trädgårdstjänst AB. 

Tranemo kommun är medlem i Tolkförmedling Väst och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Översikt över verksamhetens utveckling i koncernen och kommunen 

Tranemo kommunkoncern redovisade ett resultat på 44,0 mnkr år 2021 och kommunen ett balans-
kravsresultat på 29,9 mnkr. Det är ett historiskt högt resultat som bland annat beror på höga skatte- 
och bidragsintäkter. 

Vidare står Tranemo kommun inför stora investeringar i bland annat bostadsbyggande och infra-
struktur som behöver göras för att nå målet 14 000 invånare till år 2035. Samtidigt har Tranemo som 
mål att självfinansieringsgraden för alla investeringar som görs inom skatteverksamheten ska uppgå 
till minst 100 procent. För att leva upp till målet och en god ekonomisk hushållning behöver kon-
cernen fortsatt visa på ett starkt resultat. 

Kommunens övergripande mål visar inte tillfredställande resultat när endast ett av fyra övergri-
pande mål uppnås. Här behöver koncernen som helhet rikta fokus och bryta ner målen till ett ge-
nomförande som bidrar till måluppfyllelse. 

Bland kommunens anställda noteras en minskad sjukfrånvaro, färre årsarbetare och en något ökad 
personalomsättning. Målet om att vara en attraktiv arbetsgivare uppnås inte och det finns också en 
viss differens mellan sektionerna avseende ett flertal personalnyckeltal som kommer innebära olika 
sätt att ta sin målet som helhet. 

  

Femårsöversikt koncernen 

  2021 2020 2019 2018 2017 

EKONOMISKT RESULTAT KONCER-
NEN 

     

Årets resultat, mnkr 44,0 22,5 17,8 21,3 33,0 

Ökning nettokostnader, % 1,8 3,4 3,2 4,4 5,2 

TILLGÅNGAR/SKULDER KONCER-
NEN 

     

Totala tillgångar, mnkr 1595,0 1362,7 1327,3 1195,3 1196,8 

varav      

Omsättningstillgångar, mnkr 290,0 149,5 202,9 155,0 179,5 

Anläggningstillgångar, mnkr 1305,0 1213,2 1124,4 1040,3 1017,3 

      

Totala skulder, mnkr 960,6 780,0 764,0 645,6 660,7 

varav      

Kortfristiga skulder, mnkr 176,5 185,9 212,2 183,3 168,7 

Långfristiga skulder, mnkr 784,2 594,1 551,8 462,3 492,0 
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Femårsöversikt kommunen 

  2021 2020 2019 2018 2017 

EKONOMISKT RESULTAT      

Årets resultat, mnkr 39,3 22,3 15,8 17,4 29,6 

Årets balanskravsresultat, mnkr 29,9 15,9 6,3 4,2 19,9 

Årets resultat exkl jämfö.störande poster , 
mnkr 

45,1 30,6 15,8 17,4 29,6 

Ökning nettokostnader, % 2,3 3,2 2,8 4,3 5,2 

Ökning skatteintäkter, % 4,8 -0,5 3,7 2,2 6,7 

Personalkostnader, mnkr 566,4 563,8 549,7 548,6 549,6 

NETTOINVESTERINGAR      

Skattefinansierade investeringar, mnkr 64,5 109,1 68,0 37,1 54,3 

Taxefinansierade investeringar, mnkr 12,5 11,2 19,4 21,1 13,9 

Självfinansiering av investeringar, % 128 60 73 122 111 

TILLGÅNGAR/SKULDER      

Totala tillgångar, mnkr 1215,5 1085,7 1029,1 977,7 991,2 

varav      

Omsättningstillgångar, mnkr 281,8 152,8 167,3 153,6 177,3 

Anläggningstillgångar, mnkr 933,7 932,8 861,8 824,1 814,0 

      

Totala skulder, mnkr 898,9 808,4 774,1 738,5 769,4 

varav      

Kortfristiga skulder, mnkr 204,8 197,5 201,0 194,2 186,2 

Långfristiga skulder, mnkr 415,6 339,1 296,8 262,3 292,0 

SOLIDITET      

Soliditet inkl pensionsskuld, % 26,1 25,4 24,8 24,5 22,4 

SKATTESATS      

Kommunal skattesats, % 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Total skattesats, % 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 

INVÅNARE      

Folkmängd 11 937 11 885 11 936 11 874 11 841 

Befolkningsförändring 52 -51 62 33 65 

      

Födda 130 115 121 122 106 

Döda 119 135 113 146 133 

Födelsenetto 19 -20 8 -24 -27 

      

Inflyttning 690 618 689 674 754 

Utflyttning 656 645 653 613 674 

Flyttningsnetto 34 -27 36 61 80 
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Nyckeltal 

Kommunens Kvalitet i Korthet 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställ-
ning 

Omvärldsanalys 

Förutsättningarna för att utföra det kommunala uppdraget påverkas starkt av ekonomiska och soci-
ala förhållanden som kan vara både av nationell och internationell karaktär. Nedan beskrivs förut-
sättningarna som har haft, och som kommer ha, betydelse för den kommunala servicen i Tranemo 
kommun. 

Internationella ekonomiska förutsättningar 
Coronapandemin har under två år påverkat hela världen. När pandemin intågade under första hal-
van av 2020 fick världsekonomi en snabb konjunkturnedgång och minskning av BNP på grund av 
bland annat lägre konsumtion av hushållen. I EU (Eurozonen) minskade BNP under 2020 med 6,7 
procent som en följd av omfattande restriktioner och därmed svårigheter till att upprätthålla kon-
sumtionen. Bland de europeiska länderna var bland annat Spanien, Italien och Grekland svårt drab-
bade med ett BNP-fall på närmare 10 procent. Samtliga av dessa länder har i normala fall en hög 
andel turism och generellt har liknande länder som dem blivit hårdare drabbade på grund av ett 
minskat resande. 

Under 2021 har BNP i Europa stärkts på grund av lättade restriktioner och återupptagen konsumt-
ion. Däremot ligger BNP fortfarande under nivån från slutet av 2019, framförallt i södra Europa. 
Kina var den första ekonomin som återhämtade sig efter pandemin men deras ekonomi hämmas av 
bland annat minskad kolimport och återigen ökad smittspridning i Asien. Enligt Sveriges Kommu-
ner och Regioner kommer BNP-tillväxten att återhämta sig långsamt fram till 2023. 

BNP-tillväxt i omvärlden 

Källa: SKR 2019 2020 2021 2022 2023 

EU (Eurozonen) 1,3 -6,7 4,7 4,3 2,8 

USA 2,2 -3,5 4,0 4,0 2,2 

Kina 6,0 2,0 5,7 5,7 5,5 

 
Under året som har varit har den globala import- och exporten kantats av utbudsproblematik vilket 
lett till hög inflation samt högre frakt- och råvarupriser. Ett antal europeiska länder har under året 
stängt ned sin kärnkraftsproduktion och har då i stället fått ett ökat behov av andra energikällor. 
Andelen elproduktion och fossila bränslen minskar succesivt vilket leder till högre priser som i sitt 
led slår hårt mot konsumenterna, både utomlands som i Sverige. Diagram från SCB, Elområde 3. 
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Nationella ekonomiska förutsättningar 

Sveriges Kommuner & Regioner spår att Sverige kommer komma ut ur sin lågkonjunktur 2023 på 
grund bland annat en stabil ökning av BNP. Efter 2023 till år 2025 kommer vi kunna se en lägre ök-
ning av skatteunderlaget än tidigare, med ett genomsnitt på 3,6 procent i jämförelse med 4,0 procent 
om man ser till de senaste tio åren. Utvecklingen av skatteunderlag och skattekraft (genomsnittligt 
skatteunderlag per invånare) ser även olika ut beroende på kommungrupp och förutsättningar för 
just den gruppen. Den kommungrupp som hade högst utveckling av skatteunderlaget under 2019–
2020 var pendlingskommun nära storstad, medan den kommungrupp som hade det lägsta skatte-
underlaget var landsbygdskommuner. 

Utveckling av skatteunderlag och skattekraft samt medelskattekraft 2020, per kommungrupp 

Källa: SKR Utveckling skatte-
underlag 2019-2020 

Utveckling skat-
tekraft 2019-2020 

Medelskattekraft 
2020 

Storstäder 2,7% 1,4% 262 538 kr 

Pendlingskommun nära storstad 2,9% 1,3% 260 672 kr 

Större stad 2,0% 0,6% 220 572 kr 

Pendlingskommun nära större 
stad 

1,9% 1,1% 208 300 kr 

Lågpendlingskommun nära 
större stad 

1,0% 0,7% 203 576 kr 

Mindre stad/tätort 1,6% 1,0% 213 688 kr 
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Utveckling av skatteunderlag och skattekraft samt medelskattekraft 2020, per kommungrupp 

Pendlingskommun nära mindre 
stad/tätort 

0,8% 0,8% 199 095 kr 

Landsbygdskommun 0,4% 0,8% 195 769 kr 

Landsbygdskommun med be-
söksnäring 

1,0% 0,8% 200 927 kr 

Totalt 2,1% 1,1% 230 111 kr 

Befolkningstillväxten har varit mycket stark under hela 2010-talet, enligt SCB, och Sveriges befolk-
ning fortsätter att öka totalt sett men inte med samma branta kurva som tidigare. I december 2021 
fanns det 10 452 326 invånare i Sverige. Däremot har befolkningen i mer än 100 kommuner minskat 
mellan mars 2020 och juni 2021 och totalt sett ser man en långsammare befolkningsökning än van-
ligtvis. Många kommuner står inför demografiska utmaningar då den snabbaste växande ålders-
gruppen kommande tio år finns i gruppen 80+, vilket kommer innebära ökade kostnader för äldre-
omsorg samt hälso- och sjukvård. Detta gäller både stora och små kommuner. Däremot enligt pro-
gnos från SCB kommer personer i arbetsför ålder enbart att öka i kommuner som har en befolkning 
på över 25 000 invånare vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. 

Både kommuner och regioner visade rekordresultat för 2020 som till stor del berodde på ökade 
statsbidrag. Kommunerna hade ett sammantaget resultat på 35 miljarder kronor och regionerna vi-
sade även dem ett mycket högt resultat på 19 miljarder kronor. De riktade och generella statsbidra-
gen som funnits för att hantera merkostnader i relation till pandemin kommer fasas ut. Totalt för-
svinner cirka 11 miljarder kronor i ersättning till kommuner och privata aktörer för dess merkostna-
der inom omsorgsområdet. Däremot kommer bland annat äldreomsorgslyftet, innebärande att per-
sonal kan vidareutbilda sig under arbetstid, finnas kvar och stärkas med 1,2 miljarder kronor under 
2022. Även medel för att minska antalet timavlönade och utöka med fler utbildade sjuksköterskor 
inom äldreomsorgen flyttas med till år 2022 och 2023 samtidigt som två miljarder överförs till det 
generella statsbidraget till och med år 2024. För utbildningssektorn kommer skolmiljarden, ett bi-
drag för att hantera effekter inom skolväsendet kopplat till pandemin, förlängas till år 2022. 

Utvecklingen i Tranemo kommun 

Befolkning 

Tranemo kommun har som mål att växa till 14 000 invånare år 2035 och arbetar aktivt med visionen 
genom att arbeta med en ny översiktsplan och aktivt bjuda in till dialog med det lokala näringslivs 
genom föreningen Tillväxt Tranemo. Befolkningsmängden för Tranemo kommun mättes till 11 937 
år 2021, vilket är en ökning med 52 personer. 

Arbetsmarknad 

På grund av pandemin är arbetsmarknaden fortsatt hårt pressad vilket tar sig till uttryck med en 
hög arbetslöshet i riket på 8,8 procent (år 2021). Däremot dominerar industrin i Tranemo vilket kan 
antas vara svaret på varför arbetslösheten i kommunen enbart gått upp till 3,9 procent. Kommunens 
största arbetsgivare är Ardagh Glass Limmared AB och Nexans Sweden AB Grimsås. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemin; Verksamhetsåret 2021 har fortsatt präglats av att anpassa verksamheten för att möta de 
krav coronapandemin krävt. Efter snart två år av pandemi är våra arbetssätt mer utvecklade och hur 
vi arbetar nu är nära inpå det nya normala. Kommunen har fortsatt att under stora delar av året 
arbeta i krisstabsläge och lyckats hantera både säker vårdmiljö för de äldre, distansundervisning för 
ungdomar och snabba förändringar inom bland annat ekonomin samt flertalet nya rekommendat-
ioner för ett smittsäkert samhälle i stort. 

Tillväxt Tranemo (förening); Tillväxt Tranemo är en engagerad och ideell förening som bildades 2021. 
Föreningen består av representanter från näringslivets huvudkontor utspritt i kommunen och tjäns-
tepersoner från Tranemo kommun. Tillväxt Tranemo har som ändamål att förenkla och stärka nä-
ringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. Föreningen vill bidra till tillväxtmålet 
om att bli 14 000 invånare 2035. 

Budget- och styrmodell; Kommunen har under året, för första gången ett helt verksamhetsår, arbetat 
utifrån vår nya budgetmodell och nya styrmodell. Dessa båda dokument är viktiga i Tranemo 
kommuns strävan att vara en kommun som säkrar välfärden, är en attraktiv arbetsgivare och ut-
vecklar samhället över lång tid. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Under början av 2022 har coronapandemin fortsatt att testa offentlig sektors välfärdstjänster. Ut-
vecklingen av smittspridningen av coronavarianten omikron i kombination med nya restriktioner 
har kraftigt påverkat kommunens och våra leverantörers personalstyrkor. Framförallt inom skolan 
och omsorgen är påverkan påtaglig med negativa konsekvenser för både personal, brukare, elever, 
anhöriga och vårdnadshavare. Från början av februari har de flesta rekommendationer/restriktioner 
avseende pandemin tagits bort, effekten av detta har vid denna årsredovisning ännu inte visat sig. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksam-
heten 
I Tranemo kommun arbetar vi med mål och resultatstyrning. Förslag till förvaltningens mål bereds i 
Budgetutskottet. I kommunstyrelsen tar majoritet och opposition fram sina budgetförslag där mål 
och indikatorer ingår. Detta levereras till Kommunfullmäktige som tar beslut om budgeten. När 
beslut finns tar Kommunchefen tillsammans med kommunens ledningsgrupp emot målen och indi-
katorerna. Förvaltningsledningen fördelar därefter arbetet med mål och indikatorer till sektionerna. 
Uppföljning av måluppfyllnad sker i delårs- och årsredovisning till Kommunstyrelsen. 

År 2021 är första året då vi arbetar utifrån kommunens nya styrmodell. Från och med planen 2021 
tas större hänsyn till alla beslutsnivåers insikter i vad som behöver göras för att utveckla verksam-
heten och säkra kvaliteten för de vi är till för. Naturligtvis med utgångspunkt i de utvecklingsområ-
den och mål som är definierade i Visionen. För att säkra helhetssyn och en tillitsbaserad styrning så 
har så kallade vertikala dialoger adderats till styrningen. Dessa dialoger löper genom hela besluts-
kedjan från Kommunstyrelsen till enhetschefens arbetslag. 

 
Varje beslutsnivå har ansvar att genomföra en nulägesanalys och skapa en plan för verksamheten 
inom en given period. Analysen ligger till grund för planeringen och dessa båda ska kommuniceras 
med arbetslag/ledningsgrupp och överordnad chef. Att ta hänsyn till i analysen är: 

- Vilken är verksamhetsidén? 

- Vilka samverkanspartners av särskild betydelse finns för verksamheten? 

- Hur förhåller verksamheten sig till kommunens vision och utvecklingsområden? 

- Vilken statlig och kommunal styrning av särskild betydelse finns för verksamheten? 

- En SWOT-analys ska genomföras. 
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- Sammanfattning och prioritering av vad som behöver göras med utgångspunkt från ovan rubriker. 

 
När analysen genomförts ska en planering göras. 

- Hur kvalitetssäkrar vi grunduppdraget (Vilka kvalitetsfaktorer finns som vi behöver följa för att 
säkra att vi lever upp till det grunduppdrag vi finns till för att leverera). 

- Vilka utvecklingsmål behöver vi arbeta med i vår verksamhet? 

- Vilken budget har vi och löser vi vårt uppdrag inom ram? 

Under en 12-månadersperiod sker fem dialoger, den första har syftet att ge förutsättning för att 
lyckas med planeringen. Den andra sker för att följa upp att en plan skapats och att överordnad chef 
kan stå bakom planen tillsammans med den rapporterande chefen. De tre övriga dialogerna är upp-
följningsdialoger för att följa upp resultaten. 
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Uppföljning av resultatmål 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten 

Vi når inte målet för 2021. 

Målet är kopplat till sex indikatorer som ska signalera om vi når målet. För 2021 saknar vi utfall för 
två av indikatorerna. Det är brukarbedömningen av hemtjänst och särskilt boende som inte utförts 
av socialstyrelsen under 2021. Undersökningen förväntas genomföras under början av 2022. I övrigt 
når vi måluppfyllnad för två av fyra indikatorer. 

Digital mognad 
Under 2021 har vi anslutit oss till SKR grenen ADDAs projekt för digital mognad i offentlig sektor. 
Syftet med projektet är att lyfta den digitala mognaden i offentlig sektor nationellt. Målet i projektet 
är att det nationella snittet ska vara 55% mognadsgrad under 2023. 

Vi har genomfört två mätningar av den digitala mognaden i Tranemo kommun under 2021 och den 
andra mätningen visar att vi under 2021 ligger på 48%. Vårt mål för året var 45% med en stegrings-
takt på 5% per år för att till 2023 nå 55%. 

 
Vårt arbete med att öka digitaliseringen för att möta behoven från våra invånare och effektivisera 
våra verksamheter är viktig. Mätningen av vår digitala mognad ger oss svar på våra svagheter och 
styrkor samt rekommendationer för fortsatt utveckling. För 2021 är en tydlig rekommendation att vi 
ska prioritera kompetensutveckling. 

Elever behöriga till yrkesprogram 
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram i hemkommunen är för läsåret 
2020/2021 81,8% vilket är en ökning jämfört med förra årets 80,5%. Det är en stor skillnad mellan 
flickor (92,5%) och pojkar (73,5%). Totalt har vi en svag positiv trend sedan 2017. För flickor ser vi en 
mycket positiv trend, men pojkar tappar tyvärr graden av behörighet under 2020/2021 jämfört med 
2019/2020. (Källa: Kolada) 
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Det kommer arbetas vidare med närvarofrämjande insatser. Utveckling av undervisningen i olika 
former för att möta alla elever. En insats (PIF) pågår i samverkan med Navet. Uppföljningsarbetet i 
de tidigare åren behöver också utvecklas för att vi ska bli bättre på att identifiera och sätta in tidiga 
insatser. 

Gymnasieelever med examen 
Indikatorn andel gymnasieelever med examen inom 4 år avser elever bosatta i Tranemo kommun som är 
gymnasieelever antingen i Tranemo kommun eller annan kommun i Sverige. 

Delas indikatorn upp i underkategorier kan vi konstatera att andel elever med examen som studerar 
på yrkesprogram ligger över medelvärdet i jämförelse med riket men något lägre än i jämförelse 
med tidigare års utfall (folkbokförda i Tranemo kommun). Elever med examen från högskoleförbe-
redande program ligger nästan precis på medelvärdet i jämförelse med riket men något lägre än 
tidigare år (folkbokförda i Tranemo kommun). Den tredje kategorin, elever med examen på intro-
duktionsprogram, ligger under medel i jämförelse med riket. Med anledning av för få elever under 
föregående läsår kan inga jämförelser göras för folkbokförda i Tranemo kommun. Underkategorier-
na till indikatorn fördelas enligt följande: 

• Totalt: 68,4%. 
• Elever med gymnasieexamen yrkesprogram: 81,8% (över medel i riket). 
• Elever med gymnasieexamen högskoleförberedande program 84,3% (medel i riket). 
• Elever med gymnasieexamen introduktionsprogram 16,7% (under medel i riket). 

Motsvarande indikatorer för elever som studerat på Tranemo gymnasieskola är följande: 

• Totalt: 67,3%. 
• Elever med gymnasieexamen yrkesprogram: 90,0% (över medel i riket). 
• Elever med gymnasieexamen högskoleförberedande program 86,7% (medel i riket). 
• Elever med gymnasieexamen introduktionsprogram: För få elever för att redovisa data för 

2021. 

Av dessa utfall ser vi att genomströmningen för elever på yrkesprogram och högskoleförberedande 
program är högre på Tranemo gymnasieskola i jämförelse med samtliga elever som är bosatta i Tra-



24 (156) 
 

 

 
 

nemo kommun, och som därmed kan studera på andra gymnasieskolor. 

Vilka insatser som görs på andra gymnasieskolor för Tranemoungdomarna kan vi inte uttala oss 
om. På vår egen gymnasieskola finns en väl uppbyggd uppföljnings- och stödstruktur för de elever 
som riskerar att inte nå målen. Man har också som utvecklingsområden att jobba med frånvaro och 
elevernas eget ansvar för sina studier. 

Hindren för eleverna att nå målen i vår egen gymnasieskola är generella. Det handlar om hög från-
varo, koncentrationssvårigheter, bristande studieteknik, läs- och skrivsvårigheter, NPF-problematik 
och bristande språkkunskaper. Skolan erbjuder alla elever stöd i matematik, "mattestuga", en 
timma/vecka samt stöd med övriga studier, "studiestödsstugan" en timma/vecka. 

Under året och kommande år har vi ett särskilt fokus på nyanländas lärande samt språk- och kun-
skapsutvecklande arbete. 

Försörjningsstöd 
Den sista indikatorn som vi har data på för målområdet är vuxna som återvänder till försörjnings-
stöd inom ett år. 

I Tranemo kommun har vi haft färre vuxna med försörjningsstöd än föregående år. Detta är en 
minskande trend som pågått sedan 2019 vilket är positivt. I Tranemo återvänder 11% till försörj-
ningsstöd inom ett år och för riket är det 21,5% som återvänder. 

 

Hållbart samhälle 

Vi når målet 2021. 

Klimatlöften 
Under året har vi som kommun ingått ett antal klimatlöften tillsammans med andra kommuner i 
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Västra Götalandsregionen. Nio av elva löften är uppfyllda. Exempel på uppfyllda löften är inom 
kost där vi arbetat med matsvinn och att hålla nere vår klimatpåverkan på inköpt mat. För matsvinn 
landar vi på 43,5 gram/portion jämfört med vårt löfte på max 45 gram/portion. Koldioxidekvivalen-
ter(C02e)/måltid landar på 0,7 jämfört med löftet på max 0,9. 

 
Ett annat exempel på uppfyllt löfte är installerad beräknad årsproduktion av solenergi i kWh. På 
Grimsåsskolan har en hybridsolenergianläggning installerats som beräknas ge 19 Mwh el och 140 
Mwh värme. 

Under året har vi också, i enlighet med avgivna löften, bytt ut engångsprodukter till flergångsartik-
lar av biobaserat, förnybart eller återvunnet material, genomfört event riktat till allmänheten och, 
precis som tidigare, köpt in 100% förnybar el. 

Ett av de löften som inte uppnås handlar om att alla inköp av bilar till kommunen ska vara av spjut-
spets- eller avancerad nivå. I nuläget finns inte en tillräckligt utbyggd infrastruktur som möjliggör 
inköp av bilar i "spjutspets- eller avancerad" nivå. I och med utbyggnaden av laddinfrastruktur 
kommer möjligheten att nå målet förbättras kommande år. 

Ett ytterligare löfte som inte uppnås handlar om genomförande av livscykelanalys på en byggnad. 
Under år 2021 har vi inte genomfört en byggentreprenad som det varit möjligt att genomföra en 
livscykelanalys på. Inom ramen för våra partneringprojekt kommer möjligheten till genomförande 
finnas i framtiden. 

Trygghet 
Vi har för andra året i rad genomfört trygghetsundersökningen. 

Denna undersökning genomförs i samverkan med Ulricehamn, Svenljunga, Mark och Bollebygds 
kommuner samt lokalpolisområde Borås. Enkäten sprids digitalt i ett flertal medier och genomförs 
årligen under hela november månad. 

Resultatet i 2021 års mätning är något sämre än föregående år. I år uppgår det totala trygghetsin-
dexet i mätningen till 3,45 på en femgradig skala. Föregående år var det 3,63 vilket Tranemo kom-
mun då var bäst med av deltagande kommuner i undersökningen. På det stora hela liknar utfallet i 
2021 års mätning det utfall som gavs året innan. I korthet kan konstateras följande: 

• Störst trygghet upplevs enligt undersökningen av personer över 60 år boende på landsbyg-
den. 

• Kvinnor upplever i högre grad att kön är en faktor kopplat till otrygghet. 
• Män upplever i högre grad att ålder är en faktor kopplat till otrygghet. 
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14000 invånare 2035 

Vi når inte målet 2021. 

För att nå vårt tillväxtmål är det viktigt med ett sunt företagsklimat och att det är enkelt och attrak-
tivt att bygga och bo i kommunen. Därför ligger under 2021 de flesta indikatorer just inom områ-
dena företagsklimat och mark och bygglov. 

Företagsklimat 
Företagsklimatet mäts på ett antal olika sätt. Företagens upplevelse av dialog mellan företagen och 
kommunen har legat på ungefär samma nivå i många år. I Svenskt Näringslivs ranking för företags-
klimat gjorde vi ett rejält skutt i rätt riktning under 2020 medan vi för 2021 tappade en del. Vi arbe-
tar med flera insatser för att öka måluppfyllelsen. Däribland handlar det om att se över en långsiktig 
struktur för en väg in i kommunen för företag. Arbetet med föreningen Tillväxt Tranemo kom igång 
under år 2021 och förväntas ge positiva resultat på sikt. Inom upphandling kommer informationsin-
satser att göras för att öka förståelse och tillit mellan kommun och näringsliv. 

Bygglov 
Handläggningstiden för bygglov var under de första två tertialen 2021 14 dagar, vilket är mycket 
bra. Den senaste siffran vi har från riket är från år 2020 och ligger på 24 dagar. Det finns ingen data 
redovisad för helår 2021 vid tidpunkten för rapportering i årsredovisningen. För 2020 var hand-
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läggningstiden 41 dagar. 

 
Småhustomter och verksamhetsmark 
Under 2021 har det sålts 18 småhustomter och en verksamhetsmark. Småhustomterna säljs via 
Svensk Fastighetsförmedling, vilket har inneburit att tomterna kunnat marknadsföras mer aktivt. 
Intresset för småhustomter har ökat väsentligt de senaste åren. Fram till våren 2019 hade kommu-
nen tomtrabatt vilket medförde en ökad försäljning innan denna avslutades. Den för Tranemo 
kommun höga tomtförsäljningen har fortsatt även efter att rabatten togs bort. 

Flera förfrågningar om industrimark finns och diskussioner pågår med intressenter. Flera projekt 
pågår eller är på gång att starta, bland annat planerad byggnation av cirkulationsplats vid Källsved-
jan vilket kommer att möjliggöra för fler verksamheter på industriområdet. Även ökad samverkan 
med Business Region Borås. 

Färdigställda bostäder  
Målsättningen under 2021 var att det totalt i kommunen skulle färdigställas minst 60 bostäder i fler-
familjs- och småhus under året, minst hälften av dessa skulle färdigställas av kommunens bostads-
bolag. Den nationella mätningen för detta nyckeltal presenteras först under vecka 18 2022. Därmed 
finns ingen data att rapportera i samband med årsredovisningen. Bedömningen är dock att vi har 
goda chanser att uppnå 60 bostäder eller fler för året. Däremot är inte målet om att hälften av dessa 
färdigställts av vårt eget bostadsbolag uppfyllt. Totalt har Tranemobostäder under året färdigställt 
17 bostäder. Dessa återfinns på Radhusvägen i Länghem. Utöver färdigställandet av nya bostäder 
pågår sedan tidigare i Tranemo bostäders regi totalrenovering på Solgårdsgatan i Tranemo av sam-
manlagt 72 lägenheter. Renoveringen sker i tre etapper om 24 lägenheter per etapp. Den tredje och 
sista etappen förväntas vara helt klar sommaren 2023. 
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Attraktiv arbetsgivare 

Vi når inte målet 2021. 

För 2021 når vi ingen av de tre indikatorer vi har för att utvärdera målet. 

Rekommenderad som arbetsgivare 
Vi minskar under året andelen anställda som skulle rekommendera andra att arbeta i Tranemo 
kommun. Det vi ser i enkäten är att ett högt antal medarbetare känner att deras arbete känns me-
ningsfullt, att de ser fram emot att gå till arbetet och att de känner att de lär nytt och utvecklas i sitt 
dagliga arbete. Detta är positivt och borde vara faktorer som gör att anställda skulle rekommendera 
kommunen som arbetsgivare. Faktorer som kan ha påverkat utfallet negativt är vår exponering i 
media gällande hantering av ett investeringsprojekt, ekonomiska utmaningar under året och per-
sonalförändringar. 

Delaktighet i verksamhetsplanering 
2021 är första gången vi mäter medarbetarnas möjlighet till delaktighet i verksamhetsplaneringen. 
Vår önskan var att mäta detta både genom enkät och genom intervjuer med medarbetare. Tyvärr 
stoppade pandemin oss från att röra oss ute bland verksamheterna så första året använde vi oss en-
bart av en enkätundersökning. Mätningen visar att 54 % kände att de var delaktiga i verksamhets-
planeringen. Vårt mål för första året var att 75% skulle känna sig delaktiga. Tranemo kommuns nya 
styrmodell som ska främja delaktighet togs i bruk inför 2021 års planering och vi tror att delaktig-
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heten kommer öka med åren, då organisationen blir mer van vid de nya processer som styrmo-
dellen beskriver. 

Sysselsättningsgrad 
Andel anställda med heltidsanställning uppgick vid 2021 års slut till 89 %. Det finns ingen doku-
mentation kring antalet ofrivilliga deltidsanställningar i nuläget. Av tidigare analyser kan man dock 
göra antagandet att det förekommer ofrivillig deltidsanställning. 

Representanter från HR tillsammans med fackförbundsrepresentanter har under 2021 bildat en så 
kallad partsammansatt grupp som intensifierat arbetet med heltidsanställningar inom organisation-
en. I det fortsatta arbetet riktas fokus på tillvägagångssätt för att skapa heltidsanställningar inom 
hela organisationen. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 

Kommuner har krav på sig att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som uppfyller en god ekono-
misk hushållning. Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål, som anges i budget, för att uppnå 
god ekonomisk hushållning utifrån det lagstadgade kravet i kommunallagen (2017:725). 

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär bland annat att varje generation 
själv ska bära sina egna kostnader för den kommunala service som tillhandahålls. I praktiken bety-
der det att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generation har konsumerat. 
Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnads- och ändamålseffektivt sätt. För att kommunen sammantaget ska bedö-
mas ha en god ekonomisk hushållning behöver majoriteten av de finansiella målen samt verksam-
hetsnära målen vara uppfyllda vid årsbokslutet. 

I budget 2021–2023 antogs fem stycken finansiella mål och fyra stycken verksamhetsnära mål för 
god ekonomisk hushållning. Nedan följer en förklaring och analys av de finansiella målen samt en 
samlad bedömning för huruvida kommunen uppnått god ekonomisk hushållning under 2021. 

Årets balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag i snitt under planperioden. 

Mål 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

1,60 % 3,80 % 2,10 % 0,90 % 

Genom att generera ett överskott i kommunens löpande driftverksamhet ges en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Överskottet som blir används till att finansiera kommunens investeringar 
med egna medel i stället för lånat kapital. 
  

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till 
minst 100 procent. 

Mål 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

85 % 128 % 60 % 73 % 

Självfinansieringsgraden av årets investeringar indikerar hur stor del av årets investeringar som 
finansierats med egna medel. Med egna medel avses avskrivningar samt årets resultat. Om själv-
finansieringsgraden är 100 procent eller mer innebär det att samtliga investeringar har finansie-
rats med egna medel. Om självfinansieringsgraden understiger 100 procent har investeringarna 
finansierats med lånat kapital. 
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Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Mål 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Nettokostnadsökning: 3,3% 2,3 % 3,2 % 2,8 % 

Skatte -och bidragsökning: 3,0% 4,5 % 4,1 % 2,6 % 

Målet visar hur stor kostnads- och intäktsökningen är i procent. Om den kommunala ekonomin 
inte ska urholkas och försämras får inte nettokostnadsökningen vara högre än intäktsökningen 
över tid. Kort sagt behöver intäkterna öka minst i samma takt som kostnaderna. 
  

Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska (mnkr). 

Mål 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Omsorgssektionen inkl. LSS 3 mnkr 3 mnkr 17 mnkr 

Lärandesektionen 27 mnkr 22 mnkr 20 mnkr 

Totalt 30 mnkr 25 mnkr 37 mnkr 

Referenskostnad anger vad verksamheten bör kosta i kommunen utifrån bestämda förutsätt-
ningar som är unika i varje kommun. Referenskostnad är starkt kopplad till kommunens 
skatte- och bidragsintäkter som utjämnas skillnader mellan kommuner med olika strukturella 
förutsägningar. Tranemo kommun avviker negativt vilket innebär att vår verksamhet är dy-
rare än vad den förväntas vara. Som framgår har den negativa avvikelsen mellan netto- och 
referenskostnad inte minskat. 
  

  

Soliditeten för kommunen ska vara oförändrad eller öka. 

Mål 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

27,70 % 26,1 % 25,5 % 24,8 % 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet 
visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. För att nå och bibe-
hålla en god ekonomisk hushållning är det väsentligt att soliditeten under en längre period 
inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre 
skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. 

Måluppfyllelse verksamhetsmål 

1. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (inte uppnått) 

2. Hållbart samhälle (uppnått) 

3. 14 000 invånare 2035 (inte uppnått) 

4. Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått) 



32 (156) 
 

 

 
 

Samlad bedömning 

För att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning behöver en samlad bedömning göras av 
både de finansiella målen och de verksamhetsnära målen. Tranemo kommun uppnår fyra av fem 
finansiella mål men enbart ett av fyra verksamhetsnära mål. Däremot blir den samlade bedömning-
en att god ekonomisk hushållning har uppnåtts till årsbokslutet men tyngden i detta är utifrån ett 
finansiellt perspektiv. 

Ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Utvärderingen av Tranemo kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med 
nedbrytning till skattefinansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda 
koncernenheter kommenteras där det är relevant. Utvärderingen utgår från områdena: 

• Koncernens intäkter, kostnader och resultat 
• Budgetföljsamhet 
• Koncernens investeringar och deras finansiering 
• Pensionsskuldens utveckling 

Resultatutveckling 

Årets resultat och balanskravsresultat 

Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter 
och kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utvecklingen över tid. 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 44,0 mnkr (2020: 22,5 mnkr) vilket innebär en för-
bättring på över 15 mnkr från föregående år och är totalt sett ett historiskt starkt resultat. Det ge-
nomsnittliga resultatet för de fyra senaste åren, exklusive år 2021, uppgår till 23,6 mnkr. Även 
kommunens balanskravsresultat når mycket höga resultat på 29,9 mnkr (2020: 15,9 mnkr) vilket är 
det starkaste resultatet på 20 år. 

Årets resultat 
(mnkr) 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 

Kommunkoncernen 44,0 22,5 17,8 21,3 33,0 

Kommunen 39,3 22,3 15,8 17,4 29,6 

Ökningen av kommunkoncernens resultatet är framförallt hänförbart till det goda resultat som 
kommunen redovisade vid årets slut som uppgick till 39,3 mnkr (2020: 22,2 mnkr). Att kommunens 
resultat var högre för år 2021 än föregående år berodde framförallt på ökade generella statsbidrag 
där regleringsbidraget* var betydligt högre än tidigare, samt högre skatteintäkter. Skatteintäkterna- 
och statsbidragen ökade med 4,5 procent från föregående. Ökningen förklaras främst av de extra 
tillfälliga statsbidragen som staten tillsköt för att täcka upp för förväntade minskade skatteintäkter-
na (vilket aldrig blev en realitet). Ett slarvigt men ändå målande utryck är att kommunerna blivit 
dubbelkompenserade.  
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Balanskravsresultat 
(mnkr) 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 

 29,9 15,9 6,3 4,2 19,9 

Budgeterat balans-
krav (mnkr) 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 

 11,9 15,0 10,0 20,0 18,0 

Kommunkoncernen har under året fått något högre verksamhetsintäkter, 248,0 mnkr (2020: 245,6 
mnkr) än föregående år. Intäkterna består bland annat av avgifter, hyror, bidrag och försäljning. 
Samtidigt har verksamhetskostnaderna, bestående av bland annat personal- och pensionskostnader 
samt material, tjänster och avgifter, ökat från -903,0 mnkr för år 2020 till -916,1 mnkr för bokslutså-
ret. Ökningen av kostnader i jämförelse med föregående år har framförallt bestått i köp av elkraft 
och vatten, köp av huvudverksamhet samt fastighetskostnader. 

Bolagskoncernen har under året uppnått ett resultat på 4,7 mnkr (2020: 0,2 mnkr) vilket totalt sett är 
högt resultat i relation till tidigare fyra år. Det genomsnittliga resultatet för de fyra senaste åren, 
exklusive år 2021, uppgår till 2,5 mnkr. 

Det är Tranemo Utvecklings AB som framförallt bidrar till det goda resultatet då bolaget vid årets 
slut uppnådde ett resultat om 2,6 mnkr. Bolagets kostnader har under året till övervägande del be-
stått av kapitalkostnader, planenliga avskrivningskostnader och finansiella kostnader. Samtidigt har 
detta vägts upp av hyresintäkter och markförsäljning vilket genererat en realisationsvinst och ett 
positivt resultat vid årets slut. 

Tranemobostäder AB redovisade vid årsbokslutet ett resultat på 1,8 mnkr. Under året har bolaget 
haft något högre driftkostnader än föregående år vilket framförallt är relaterat till ökade taxekost-
nader och kostnader för uppvärmning. Även tillkommande kostnader för alternativa lösningar i 
fiberprojektet och entreprenadkostnader för trädgårdsskötsel och städning har ökat under året. Där-
emot balanseras detta ut med de intäkter bolaget har haft under året bestående av främst hyresin-
täkter men även här en realisationsvinst och återbäring av avtalsförsäkringar. 

Tranemo Forum AB redovisade ett resultat på 0,2 mnkr (före koncernbidrag från Tranemo Utveckl-
ings AB är resultatet ett underskott på -0,1 mnkr). Bolagets kostnader består till övervägande del av 
finansiella kostnader och revisionskostnader. 

Balanskravsresultatet för år 2021 uppgick till 29,9 mnkr (2020: 15,9 mnkr) vilket innebär en ökning 
på 14,0 mnkr jämfört med föregående år. Det budgeterade målet om att balanskravsresultatet ska 
vara minst 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås då det sammantaget upp-
går till 3,8 procent. Årets balanskravsresultat är det starkaste resultat kommunen gjort om man ser 
tillbaka de senaste 20 åren. Det positiva resultatet förklaras bland annat av sektionernas samlade 
överskott men också bättre skatte- och bidragsintäkter än budgeterat. Se avsnittet ”Balanskravsre-
sultat” för fördjupad information. 

* I de generella statsbidragen ingår bland annat inkomst- och kostnadsutjämning för att utjämna skillnader i 
skatteintäkter och strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner. Summan av detta är i förväg 
beräknat men om det vid årets slut inte stämmer överens med anslaget får kommuner ett regleringsbidrag eller 
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en regleringsavgift. Se detaljer i not 3. 

Budgetföljsamhet 

En del i att förstå årets resultat, men också för att bedöma kommunens förmåga att planera och ge-
nomföra verksamheten enligt plan, är att utvärdera budgetföljsamheten. Kommunens resultat avvi-
ker positivt mot det budgeterade resultatet med 11 mnkr (18 mnkr i positivt balanskravsresultat). 

Avvikelser från budgeterat resultat Budget 2021 Resultat 2021 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 174,1 192,9 18,7 

Verksamhetens kostnader inkl avskr. 
(mnkr) -901,6 -930,6 -29,1 

Skatteintäkter och gen. Statsbidrag 
(mnkr) 

756,1 778,2 22,1 

Finansnetto (mnkr) -0,3 -1 -0,7 

Årets resultat 28,3 39,3 11,0 

I tabellen framgår att verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar överskred budget med 29,1 
mnkr samtidigt som verksamhetens intäkter blev högre än budgeterat, här finner vi en positiv avvi-
kelse om 18,7 mnkr. Även kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag genererar att positivt 
budgetutfall med en differens på 22,1 mnkr. När budget lades var det en osäker tid på grund av 
pandemin där man antog en lägre ökningstakt av skatter och bidragsintäkter än vad som blev det 
faktiska utfallet 2021. Kommunen har under året fått bra skatteprognoser vilket har genererat en 
positiv avvikelse mot budget där enbart skatteintäkterna har skilt 18,6 mnkr mot budget. Kommu-
nen gör också en avvikelse på det förväntade finansnettot med -0,7 mnkr där de finansiella intäkter-
na blev lägre än förväntat på grund av sämre överskottsutdelning från Kommuninvest än väntat 
samt lägre ränteintäkter från TUAB som börjat låna direkt från Kommuninvest. De finansiella kost-
naderna blev också högre än budget på grund av att man upptagit mer lån. 

Även sektionerna gör samlat ett bra resultat och har totalt sett genererat en positiv budgetavvikelse 
om 8,2 mnkr. För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per sektion hänvisas till rubriken 
Driftsredovisning. 

Coronarelaterade intäkter och kostnader 

Covid-19 kostnader har belastat den kommunala verksamheten under 2021 och några riktade er-
sättningsbidrag likt 2020 saknas. Staten har däremot gett viss täckning för sjuklönekostnader och 
ersättning för att mildra effekterna av anpassningar i skolan kopplat till pandemin. Kostnader kopp-
lat till pandemin är bland annat utökat städ, extra skolskjuts, matersättning, ökade personalkostna-
der samt hygienartiklar. Sammanfattningsvis uppgick kostnaderna till -10,6 mnkr under året och 
intäkterna 9,8 mnkr. 

Investering 

Kommunen budgeterade för investeringsvolymer om totalt 117,1 mnkr. Utfallet för 2021 landade på 
76,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 40,5 mnkr. Den största delen av budgetavvi-
kelsen, 27,5 mnkr, finns på de skattefinansierade investeringarna vilket förklaras av att vissa projekt 
har blivit försenade gentemot tidsplan. För detaljerad information om respektive investeringspro-
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jekt, hänvisas till avsnittet för investeringsredovisning. 

Investeringar i mnkr Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 
Budgetavvikelse 

(%) 

Skattefinansierad verk-
samhet 

91,6 64,1 27,5 30 % 

Avgiftsfinansierade 
verksamhet 

25,6 12,5 13,1 51 % 

Totalt 117,2 76,6 40,6 47 % 

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet 

Investeringsverksamheten 

Som framgått ovan investerade kommunen för totalt 76,6 mnkr. Självfinansieringsgraden för årets 
skatte- och taxefinansierade investeringar uppgick till 120 procent (2020: 60 procent). Den starka 
självfinansieringsgraden beror på det låga investeringsutfallet jämfört med budget. Del av de medel 
som inte nyttjats 2021 kommer att behöva flyttas med till kommande år, och påverkar då självfinan-
sieringsgraden negativt i motsvarande omfattning. Eftersom självfinansieringsgraden överstiger 100 
procent behöver kommunen inte uppta lån för att finansiera sina investeringar, dock har lån uppta-
gits under året för att finansiera ombyggnation av omsorgsboendet Solbacken. Kommunens största 
investeringar är ombyggnad av Västergården, Grimsås skola och Solbacken. Tranemo Utvecklings 
AB har investerat i en ny lagerlokal och Tranemo Bostäder har bland annat färdigställt sin nybygg-
nation av 17 lägenheter i Länghem och renovering av Solgård. 

 
Finansiering 

Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen för år 2021 uppgick till 778,5 
mnkr. Föregående år uppgick skuldportföljen till 585,0 mnkr. Ökningen av skuldportföljen beror 
bland annat på upplåning till Solbacken samt att Tranemo Utvecklings AB har upptagit lån för att 
betala reverser till kommunen och ny lagerlokal. Tranemo Bostäder har under hösten upptagit lån. 
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Skuldportfölj hos Kommu-
ninvest 2020-12-31 2021-12-31 

Tranemo kommun 330 mnkr 405 mnkr 

Tranemo Bostäder AB 200 mnkr 275 mnkr 

Tranemo Forum 55 mnkr 10 mnkr 

Tranemo Utvecklings AB 0 kr 88,5 mnkr 

Totalt 585 mnkr 778,5 

Skuldportfölj internt 2020-12-31 2021-12-31 

Tranemo Utvecklings AB 68,6 mnkr 0 kr 

Totalt 68,6 mnkr 0 kr 

Skuldportföljt totalt 653,6 mnkr 778,5 mnkr 

Tranemo kommun har antagit en finanspolicy som syftar till att fastställa ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i koncernen ska bedrivas. För att begränsa ränteriskerna ska räntebindningsti-
den i låneportföljen för koncernen spridas över den tidsram som är fastställd i policyn. Samtliga 
nyupplåningar och omsättningslån som har tagits under året har gjorts med beaktande av finanspo-
licyn. Nedan tabell visar på hur spridningen såg ut vid bokslutet 2021 och prognosticeras se ut 
framöver om inga nya lån upptas eller omsätts. 

Koncernens 
räntebidning 

Gränsvärden 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 0.0 År 
och 1.0 År 

0,00 - 50,00 19,89 % 33,71 % 36,05 % 14,04 % 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 1.0 År 
och 2.0 År 

0,00 - 30,00 26,15 % 22,89 % 6,98 % 77,19 % 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 2.0 År 
och 3.0 År 

0,00 - 30,00 18,63 % 4,73 % 51,16 % 0,00 % 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 3.0 År 
och 4.0 År 

0,00 - 30,00 3,85 % 34,72 % 0,00 % 8,77 % 

Del av Ränte-
bindning är 

0,00 - 30,00 28,26 % 0,00 % 5,81 % 0,00 % 
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Koncernens 
räntebidning Gränsvärden 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 

mellan 4.0 År 
och 5.0 År 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 5.0 År 
och 6.0 År 

0,00 - 30,00 0,00 % 3,95 % 0,00 % 0,00 % 

Del av Ränte-
bindning är 
mellan 6.0 År 
och 8.0 År 

0,00 - 30,00 3,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme som visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Ju högre soliditet, desto mindre 
skuldsättning har kommunen sett till totala tillgångar. Tranemo kommuns soliditet, inklusive hela 
pensionsskulden, uppgår till 26,1 procent och har under de senaste åren endast stigit. 

 
Koncernens soliditet uppgår till 21,7 procent vilket är något lägre i jämförelse med föregående år. 
Det beror framförallt på bolagens upplåningar. 
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Pensionsskuld 

Tranemo tillämpar sedan 2005 den så kallade fullfondsmodellen, vilket innebär att kommunens hela 
pensionsskuld redovisas i balansräkningen. Detta i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Det 
innebär således att förändringar även i den gamla pensionsskulden som intjänats före 1998 också 
påverkar kommunens resultat. Under 2021 har kommunens resultat påverkats positivt med 5,7 
mnkr (2020: 5,7 mnkr). 

Kommunens totala pensionsskuld uppgick under 2021 till 272 mnkr. En del av pensionsskulden är 
pensionsavsättningen på pensioner intjänade efter 1998 som för året ligger på 53,9 mnkr och förvän-
tas öka i framtiden. 

Bolagens ekonomi 

Tranemo Forum AB 
Tranemo Forum AB bildades 2016 och är moderbolag i bolagskoncernen. Ändamålet med bolaget är 
att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransva-
ret för de kommunägda bolagen inom Tranemo kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande 
av kommunens resurser. Bolaget har i nuläget en låneram med beviljad borgen från kommunen på 
55 mnkr. 

Bolaget visar ett överskott 2021 på 0,2 mnkr (före koncernbidrag från Tranemo Utvecklings AB är 
resultatet ett underskott på -0,1 mnkr). Kostnaderna består till övervägande del av finansiella kost-
nader och revisionskostnader. 

Tranemo Utvecklings AB 
Tranemo Utvecklings AB bildades 2005 och syftet med bolagets verksamhet är att utgöra ett nä-
ringspolitiskt instrument för kommunstyrelsen genom att via fastighetsverksamhet eller genom 
uppdrag från kommunstyrelsen bidra till att utveckla näringslivet i Tranemo kommun. Bolaget ska 
för detta ändamål äga, förvalta och sälja fastigheter och på ägarens uppdrag förvärva samt bebygga 
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fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget har beviljad låneram om 120 mnkr. 

Under året har bolaget genomfört en byggnation av en lagerlokal i Grimsås åt Nexans Sweden AB. 
Byggnationens slutkostnad blev cirka 20 mnkr, vilket är 2 mnkr under budget. Vidare har TUAB sålt 
fastigheten Moghult 1:223 och försäljningssumman kommer att redovisas nästkommande år. 

TUAB har under året arbetat fram och beslutat om en amorteringsplan. Det är ett viktigt beslut som 
över tid kommer innebära en solid ekonomi och god kontroll för bolaget. Amorteringen kommer att 
ske i takt med att lån förfaller och omsätts. 

För år 2021 redovisar bolaget ett resultat på 2,6 mnkr vilket är en stark förbättring sen föregående 
års resultat på -1,3 mnkr. Hyresintäkterna för året uppgick till 6,4 mnkr (2020: 4,8 mnkr). Bolaget har 
under året gjort en realisationsvinst på 0,7 mnkr på grund av markförsäljning. 

Tranemobostäder AB 
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler inom 
Tranemo kommun. Bolaget har ett lånetak om 350 mnkr. 

Under året har nybyggnationen av 17 stycken lägenheter i Länghem slutförts och samtliga lägenhet-
er är uthyrda och inflyttade. I Tranemo har Solgårdsgatan 9-11 blivit färdigrenoverade och var klara 
för inflyttning i juni respektive september. Vidare finns det pågående upphandlingar och entrepre-
nader som kommer vara klara under 2022, bland annat takomläggning på en fastighet i Ljungsarp 
och nybyggnation av fem lägenheter i Dalstorp. 

Under året har antalet vakanta lägenheter i snitt ökat från 31 stycken (2020) till 50 stycken (2021). 
Även antalet av- eller omflyttningar har ökat från 162 stycken (2020) till 186 stycken (2021). Sam-
mantaget förklaras statistiken med att 24 stycken lägenheter har återflyttats till Solgårdsgatan efter 
renovering och ytterligare lika många lägenheter har tömts i samband med kommande renovering. 

Årets hyresförhandling gav i snitt en ökning på 1,34 procent men totalt sett har hyresbortfallet ökat 
med 1 mnkr från föregående år vilket förklaras av planerad vakans under renovering av Solgårds-
gatan. Övriga intäkter som bolaget har fått in är bland annat en realisationsvinst och återbetalning 
gällande avtalsförsäkringar för avtalsgruppsjukförsäkring. Totalt redovisar Tranemobostäder ett 
resultat om 1,8 mnkr. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader som regleras av kom-
munallagen. Detta medför i praktiken att budgeten ska upprättas på sådant vis att intäkterna övers-
tiger kostnaderna. Om kostnaderna är högre än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår 
ett underskott som måste återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnd- och förvaltningsorganisation. 

Balanskravsresultatet uppgår år 2021 till 29,9 mnkr vilket innebär att Tranemo kommun uppnår det 
budgeterade balanskravet på 11,9 mnkr. 

Vid en analys av resultatet kan vi konstatera att kommunens gör ett mycket starkt resultat, faktum 
är att det är det starkaste resultatet kommunen gjort om vi mäter de senaste 20 åren. Jämfört med 
budget är vi +18 mnkr i balanskravsresultat. Det positiva resultatet förklaras i synnerhet av att sekt-
ionerna gör ett samlat överskott om drygt 8 mnkr samt att skatteintäkterna- och statsbidragen är 
avsevärt bättre än budget. Detta då tidpunkten för kommunens budget (höst 2020) präglades av 
osäkerhet i hur svensk ekonomi skulle utvecklas under kommande år på grund av pandemin. Detta 
ledde till att regeringen tillsköt extra tillfälliga statsbidrag som täckte upp för förväntade lägre skat-
teintäkter. Med facit i hand klarade sig svensk ekonomi väl, och skatteintäkterna minskade inte den 
omfattning kommunerna kompenserades för. 

Balanskravsutredning (tkr) 2021 

Årets resultat 39 342 

Pensionskostnader - avsteg från blandmodellen -5 693 

Årets resultat enligt blandmodellen 33 649 

(-) samtliga realisationsvinster -3 726 

(+) realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 

(+) realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 

(+/-) orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

(+/-) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 29 923 

(+/-) förändring av resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 29 923 

  



41 (156) 
 

 

 
 

Väsentliga personalförhållanden 

Anställda per anställnings- och löneform 

Nyckeltalen i tabell 1a beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda 
samt hur många årsarbetare detta motsvarar (per 211231). Antalet i båda dessa anställningsformer 
summeras och redovisas i vänster i tabellen. 

Tabell 1b visar procentuellt hur respektive sektions könsstruktur ser ut och redovisas utifrån biolo-
giskt kön, d.v.s. enligt kategorierna man eller kvinna. 

Tabell 2 fokuserar på timanställningar (intermittent anställning). Antalet timavlönade (per 211231) 
och antalet timmar som timanställda arbetat under perioden 210101-211231 samt hur många årsar-
betare detta motsvarar. 

Nyckeltalen beskriver tillsammans hur helheten för anställningsformer fördelas mellan de olika 
grupperna. Tabellerna utgår från de aktiva anställningsavtal som finns upprättade vid mättidpunk-
ten. 

Tabell 1a - Anställda per anställnings- och löneform 

  Antal personer Månadsavl. tillsvid. Visstids månadsavl. 
Motsv. antal årsar-

betare 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 410 442 384 395 26 47 398,0 424,0 

Omsorg 466 445 406 417 60 28 453,9 438,3 

Samhäll 144 161 133 139 11 22 132,8 147,6 

Service 38 43 36 39 2 4 37,6 42,2 

Totalt 1 058 1 091 959 990 99 101 1 022,3 1 052,1 

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 31 personer totalt sett. Framförallt handlar det om va-
kanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men det är också relaterat till genomförda besparingar 
under året främst inom lärandesektionen. I någon mån handlar minskningen om vakanser inom 
svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid utannonserade tjänster. 

Visstidsanställda inom lärande har minskat med 21 personer, en anledning är att man inte förlängt 
tidsbegränsade anställningar. 

Inom omsorgen har antalet visstidsanställda ökat med 32 personer. Att antalet visstidsanställda ökat 
under 2022 är en följd av att bemanningsenheten och ett stort antal anställda följde med över till 
omsorgsektionen när Svenljunga och Tranemo delade på den. Omsorgen har under november och 
december genomfört ett projekt gällande att öka antalet månadsanställningar och minska antalet 
timavlönade för att öka stabiliteten och kontinuiteten i verksamheten. Inom ramen för projektet gick 
11 personer från timavlönad avlöningsform till månadsavlönad. 

Andelen visstidsanställda män har minskat från 24 till 17 personer. Antalet visstidsanställda kvin-
nor har ökat från 77 till 82 personer. 
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Tabell 1b - anställda per anställnings-, löneform och kön 

  Antal personer Månadsavl. tillsvid. Visstids månadsavl. Motsv. antal årsar-
betare 

Kön 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kvinnor 877 894 795 817 82 77 847,5 863,2 

Män 181 197 164 173 17 24 174,8 188,9 

Totalt 1 058 1 091 959 990 99 101 1 022,3 1 052,1 

Tabell 2 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

  Visstids timavl. Antal timmar Motsvarande antal årsarbetare 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 88 93 20 310 21 311 10,26 10,77 

Omsorg 185 24 87 477 81 911 44,18 41,37 

Samhäll 49 52 8 535 8 623 4,31 4,36 

Service 2 158 689 5 057 0,35 2,55 

Totalt 324 327 117 011 116 902 59,10 59,05 

Korttidsfrånvaro, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av tim-
avlönad personal. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från 
att ta in timavlönad ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

Omsorgen beskriver trots att andelen timavlönade har ökat, att verksamheten har haft svårt att be-
manna vid frånvaro på grund av medarbetares sjukdom, anhörigs sjukdom, vård av barn eller att 
medarbetaren varit i hushållskarantän. Särskilt de sista månaderna av 2021 var besvärande när det 
fanns få vikarier att ersätta frånvarande personal med. 

Att ta utgångspunkt i SKRs strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningen ger ett stöd 
och en struktur åt kompetensförsörjningsarbetet. Genom att skapa attraktiva villkor, erbjuda intres-
santa meningsfulla jobb kan vi som arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och 
trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. Förläng arbetslivet, öka heltidsarbetet, prio-
ritera arbetsmiljöarbetet och digitalisering för att frigöra värdeskapande tid är några vägar i det ar-
betet. 

Sysselsättningsgrad - intervall (månadsavlönade) 

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver den överenskomna sysselsättningsgraden fördelat på antalet hel- 
och deltidsanställda av samtliga månadsavlönade. Sysselsättningsgraden redovisas utifrån den 
faktiska procent som det står på anställningsavtalet som gäller vid mättillfället. Tabellens högra ko-
lumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras 
med antalet anställda. 
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Tabell 3 - Sysselsättningsgrad - intervall (månadsavlönade) 

  Heltid, 100% Deltid, 75-99% Deltid, 1-74% Sysselsättning, medel 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 90 % 87 % 7 % 8 % 3 % 5 % 97,1 % 95,9 % 

Omsorg 93 % 95 % 3 % 3 % 4 % 2 % 97,4 % 98,5 % 

Samhäll 76 % 73 % 14 % 18 % 10 % 9 % 92,2 % 91,7 % 

Service 97 % 93 % 0 % 5 % 3 % 2 % 98,9 % 98,2 % 

Totalt 89 % 88 % 6 % 6 % 5 % 6 % 96,9 % 96,4 % 

89 procent av medarbetarna har heltidsanställning. 6 procent av medarbetarna har en sysselsätt-
ningsgrad motsvarande 75-99 procent och 5 procent har en sysselsättningsgrad på 1-74 procent. 

Under september 2021 var det inom fackförbundet kommunals område ca 50 personer (barnskötare, 
elevassistenter, ekonomibiträde, kock, fritidsledare) och inom övriga områden 58 personer (lärare, 
förskollärare, lärare kulturskolan, enstaka personer inom administration) som inte hade en heltids-
anställning. Det finns ingen dokumentation kring antalet ofrivilliga deltidsanställningar vid det till-
fället. Av tidigare analyser kan man dock göra antagandet att det förekommer ofrivillig deltidsan-
ställning. 

Representanter från HR tillsammans med fackförbundsrepresentanter har under 2021 bildat en så 
kallad partsammansatt grupp som intensifierat arbetet med heltidsanställningar inom organisation-
en. I den partsammansatta gruppen sker uppföljning av det arbete som genomförts med att skapa 
heltidstjänster inom omsorgssektionen, där i princip samtliga anställningar (93 procent) är heltids-
anställningar (med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad). Dock kan noteras en minskning då 
nivån inom sektionen var 95 procent 2020. 

Personalstruktur 

Personalstruktur 

Nyckeltalen i tabell 4a beskriver åldersstruktur uppdelat per sektion och totalt för kommunen. Ta-
bell 4b visar procentuellt hur respektive sektions könsstruktur ser ut och redovisas utifrån biologiskt 
kön, d.v.s. enligt kategorierna man eller kvinna. 

Tabell 4a - åldersfördelning (månadsavlönade) 

  0 -29 år 30 -39 år 40 -49 år 50 -59 år 60 -99 år 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 7,6 8,6 21,9 22,1 25,1 24,2 30,3 30,6 15,1 14,5 

Omsorg 13,3 9,9 25,0 25,8 23,8 24,3 28,5 27,6 9,4 12,4 

Samhäll 6,9 6,2 14,6 18,1 23,6 22,9 36,8 34,2 18,1 18,6 

Service 7,8 9,3 42,1 37,3 21,1 30,2 23,7 16,3 5,3 6,9 

Totalt 10,0 9,1 22,9 23,4 24,1 24,8 30,3 29,3 12,7 13,4 

Inom samhällssektionen och lärande finns en högre andel medarbetare i åldersgruppen 60+. Inom 
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lärande är det främst grund- och gymnasielärare. Inom samhällssektionen är det främst medarbe-
tare inom kosten och kultur. 

Det är fler månadsavlönade inom omsorgen 2021 jämfört med 2020. Det är medarbetare i ålderska-
tegorin 0-29 år som ökat från 9,9 till 13,3. Det är dock färre medarbetare i åldersgruppen 60+ 2021 
jämfört med 2020 inom sektorn. En orsak är ökade pensionsavgångar inom omsorgen vid jämförelse 
mellan åren, se tabell 6. 

För att klara framtida kompetensförsörjning finns ett stort värde i att verka för att medarbetare väl-
jer att arbeta längre. 

Tabell 4b - åldersfördelning per kön (månadsavlönade) 

  0 -29 år 30 -39 år 40 -49 år 50 -59 år 60 -99 år 

Kön 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kvinnor 9,6 % 9,1 % 23,8 % 23,6 % 23,5 % 24,6 % 30,6 % 29,8 % 12,5 % 12,9 % 

Män 12,2 % 9,1 % 18,8 % 22,3 % 27,1 % 25,9 % 28,6 % 27,4 % 13,3 % 15,3 % 

Totalt 10,0 % 9,1 % 22,9 % 23,4 % 24,1 % 24,8 % 30,3 % 29,3 % 12,7 % 13,4 % 

Tabell 5 - Kön (månadsavlönade) 

  Man Kvinna 

Sektion 2021 2020 2021 2020 

Lärande 16,8 % 18,1 % 83,2 % 81,9 % 

Omsorg 9,9 % 8,8 % 90,1 % 91,2 % 

Samhäll 43,1 % 45,3 % 56,9 % 54,7 % 

Service 10,5 % 11,6 % 89,5 % 88,4 % 

Totalt 17,1 % 18,0 % 82,9 % 82,0 % 

Fördelningen mellan kvinnor och män är relativt oförändrad jämfört med förgående år. 82,9 procent 
av de månadsavlönade är kvinnor och 17,1 procent är män. 

Personalrörlighet 

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 6 beskriver personalomsättning uppdelat på 
pensions-, extern och intern-avgångar. Nyckeltalet mäts genom att antalet avgångar under året och 
divideras med antal anställda vid årets början. Personer som lämnat sin anställning för att ta ut 
pension redovisas under pensionsmåttet. Personer som helt lämnat kommunen räknas in i den ex-
terna omsättningen och även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsäg-
ning, etc.) för att arbeta som timavlönad intermittent räknas med i detta nyckeltal. De personer som 
lämnat en anställning för att påbörja en ny inom kommunen räknas istället in i det interna rörlig-
hetsmåttet. Nyckeltalen ska tolkas med varsamhet när en sektion understiger 50 anställda medarbe-
tare eftersom då enstaka avgångar får oproportionerliga utslag på resultatet. 
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Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) 

  Personalomsättning Pension Extern Intern 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 9,2 % 12,0 % 1,8 % 2,3 % 6,4 % 9,2 % 1,0 % 0,5 % 

Omsorg 13,2 % 9,6 % 3,3 % 1,9 % 8,7 % 7,2 % 1,2 % 0,5 % 

Samhäll 13,5 % 10,5 % 2,1 % 2,1 % 11,4 % 6,9 % 0,0 % 1,4 % 

Service 20,0 % 13,5 % 0,0 % 2,7 % 17,2 % 10,8 % 2,8 % 0,0 % 

Totalt 11,9 % 10,8 % 2,4 % 2,1 % 8,5 % 8,1 % 1,0 % 0,6 % 

Personalomsättningen har ökat från 10,8 procent till 11,9 procent mellan 2020 till 2021. Den externa 
personalomsättningen har ökat till 8,5 procent 2021 jämfört med 8,1 procent 2020. 

Servicesektionen och samhällssektionen har högst extern personalomsättning 2021. 17,2 procent 
respektive 11,4 procent. Motsvarande mått under 2020 var 10,8 för servicesektionen och 6,9 för sam-
hällssektionen. Pensionsavgångarna har ökat från 2,1 till 2,4 procent. Andelen externa avgångar kan 
vara något högt i förhållande till den interna rörligheten, eftersom det identifierats en brist i un-
derlagen och registreringen av avgångsorsak. 

En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att bibehålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. En allt för stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stan-
nar kvar och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. Det finns ett stort värde i att 
sträva efter en balanserad personalomsättning. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda utvecklings-
möjligheter är exempel på faktorer som kan bidra till kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. 

Det är även viktigt att ha insikt i vad en rekrytering kostar. Det är många faktorer att ta hänsyn till 
och långt i från alla syns i den ekonomiska redovisningen. Beaktas återbesättningskostnader (rekry-
tering och upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel minskad eller förlorad 
effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod, kan det ge en mer ny-
anserad bild av personalomsättningskostnader.   

Personalkostnader 

Nyckeltalet i tabell 7 visar spridningen på olika typer av lönekostnader. Spridningen visar i vilken 
utsträckning kommunen använder sin ordinarie arbetskraft för att utföra arbete och hur mycket 
tillfällig personal som används. Den visar också hur stor andel ersättning för fyllnad och övertid 
som utbetalas. Differensen mellan de olika lönekostnadsgrupperna och totalen förklaras med att 
exempelvis arvoden, beredskapsersättning, OB och liknande inte särredovisas. 
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Tabell 7 - Fördelning lönekostnader arbetad tid 

  Månadslön Motsv. antal 
årsarb. 

Timlön Motsv. antal 
årsarb. 

Fyllnads- och 
övertid 

Motsv. antal 
årsarb. 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 96,8 % 96,5 % 314,89 326,24 2,4 % 2,4 % 10,26 10,77 0,4 % 0,7 % 1,84 2,38 

Omsorg 80,1 % 86,7 % 281,16 285,07 9,7 % 8,8 % 44,18 41,37 1,7 % 1,6 % 2,49 2,47 

Samhäll 92,7 % 92,1 % 109,50 113,96 2,9 % 3,1 % 4,31 4,36 1,6 % 2,1 % 1,18 1,72 

Service 95,8 % 92,8 % 30,74 33,96 0,8 % 6,9 % 0,35 2,55 1,6 % 0,3 % 0,29 0,12 

Totalt 85,3 % 89,5 % 736,29 759,24 5,4 % 5,1 % 59,10 59,05 1,2 % 1,2 % 5,80 6,69 

Fyllnad- och övertid har ökat för omsorgsektionen, det kan härledas till bemanningssituationen un-
der pandemin. 

Förändringen när det gäller timlön, där service 2020 redovisar 6,9 procent jämfört med 0,8 2021, be-
ror på beslutet som fattats kring bemanningsenhetens organisatoriska tillhörighet till omsorgssekt-
ionen istället för personalfunktionen. 

Frånvaro 

Nyckeltalet i tabell 8 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttids-
sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekost-
nader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta 
flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta. 
 

Tabell 9 visar sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid fördelad på åldersintervall 
och tabell 10 visar sjukfrånvaron utifrån de biologiska könen. 

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

  Sjukfrånvaro total Sjukfrånvaro korttids Sjukfrånvaro långtids 
(mer än 59 dagar) 

Kostnad (mnkr) 

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Lärande 6,12 % 6,76 % 4,02 % 4,30 % 2,10 % 2,46 % 3,66 4,02 

Omsorg 9,17 % 9,50 % 5,57 % 5,92 % 3,60 % 3,58 % 4,64 5,13 

Samhäll 5,41 % 6,75 % 3,63 % 3,20 % 1,78 % 3,55 % 0,81 0,85 

Service 3,57 % 3,19 % 2,62 % 3,03 % 0,95 % 0,16 % 0,18 0,45 

Totalt 7,14 % 7,69 % 4,55 % 4,73 % 2,60 % 2,96 % 9,29 10,45 

Såväl korttidssjukfrånvaron likväl som långtidssjukfrånvaron har totalt sett minskat mellan 2020 
och 2021. Den totala sjukfrånvaron uppgår 2021 till 7,14 procent jämfört med 7,69 procent frånvaro 
2020. Samtliga sektioner visar en lägre sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en ökad 
sjukfrånvaro (3,19 procent 2020 jämfört med 3,57 procent 2021). Frånvaro på grund av sjukdom lig-
ger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. 

Den högre sjukfrånvaron under 2020 kan kopplas till pandemin. Möjlighet till hemarbete för admi-
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nistrativ personal, att vaccineringar kommit igång under 2021 och den allmänna kunskapen om att 
inte utsätta sig själv eller andra för smitta har sannolikt ökat under pandemins gång och inneburit 
att sjukfrånvaron minskat mellan 2020 och 2021. 

Inom lärande har sjukfrånvaron minskat något, både när det gäller kort- och långtidssjukfrånvaron. 
Åtgärder kopplade till pandemin såsom informationsinsatser både till medarbetare och elever, men 
också till vårdnadshavare, distansundervisning för att minska smittspridningen och distansarbete 
för administrativ personal har sannolikt påverkat sjukfrånvaron. 

Inom samhäll framkommer en minskning av långtidssjukfrånvaron. Sektionen har arbetat med re-
habiliteringsåtgärder och anpassning av arbetsuppgifter för att underlätta för återgång i arbetet för 
de som varit sjukskrivna. 

Inom omsorg har de längre sjukfallen ökat något. Bemanningssituationen inom omsorgen har varit 
en utmaning under stora delar av året. Absolut symtomfrihet har krävts för att vara på jobbet vilket 
bidragit till högre sjukskrivningstal. Sjukskrivningstalen har eskalerat under hösten och slutet av 
året har varit mycket svårt att hantera bemanningsmässigt. Sektionen har arbetat med rehabilite-
ringsåtgärder och anpassning av arbetsuppgifter för att underlätta för återgång i arbete. 

De yrken som finns i en kommun utgörs i hög utsträckning av människonära arbete. Dessa arbeten 
ställer särskilda krav och ibland kan stress vara en del av ett engagerande arbete. Som sjukskö-
terska, socialsekreterare eller lärare är man sällan oberörd inför det som skett under arbetsdagen – 
på gott och ont. En obalans mellan krav och resurser i arbetet blir ohälsosam om den är långvarig 
och möjligheterna till återhämtning inte är tillräckliga. Pandemin har satt våra verksamheter på 
prov och det är nu angeläget att verka för möjligheter till återhämtning samt att arbeta för att före-
bygga risker förknippade med arbetsrelaterad stress. 

Tranemo har en sjukfrånvaro på 7,1. I jämförelse med grannkommunerna; 

Bollebygd 8,6 

Ulricehamn 7,6 

Herrljunga 7,6 

Mark 7,5 

Svenljunga 7,5 

Vårgårda 6,7 

En dialog vid uppföljningar mellan chef, HR och controller kan vara en nyckelfaktor för att tidigt 
fånga upp signaler vid ökad sjukfrånvaro, likväl som ett aktivt arbete med deltidssjukskrivning 
istället för heltidssjukskrivning, och arbetsanpassningsåtgärder kan vara strategier för en minskad 
sjukfrånvaro framgent. 

Med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi som arbetsgivare också hantera de 
risker som finns på arbetsplatsen, motverka skador och ohälsa samt underlätta för återgång i arbete 
vid sjukskrivning. Dessutom bidrar det till att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, främja 
hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
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Tabell 9 Sjukfrånvaro kön (månads- och timavlönade) 

  Kvinna Man 

Sektion 2021 2020 2021 2020 

Lärande 6,39 % 7,17 % 4,52 % 4,88 % 

Omsorg 9,71 % 9,80 % 4,43 % 6,76 % 

Samhäll 7,92 % 10,34 % 2,33 % 2,42 % 

Service 4,05 % 3,21 % 0,00 % 3,08 % 

Totalt 7,94 % 8,45 % 3,60 % 4,33 %% 

Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersintervall och för både kvinnor och män. Kvinnorna har en 
högre sjukfrånvaro än män på samtliga sektioner. 

Kvinnor har totalt sett mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro (7,94 procent) jämfört med män (3,60 
procent). 

Vid jämförelse mot nationell statistik utifrån SKRs rapportering av den obligatoriska sjukfrånvaro-
redovisningen från 2020 framkommer att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. (9,1 procent 
respektive 5,8 procent) I Tranemo var motsvarande mått 8,45 respektive 4,33 procent 2020, dvs lägre 
för både kvinnor och män). 

Den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen publicerar SKL normalt i början av mars, varför 2021 
års uppgifter ej finns tillgängliga vid rapporteringstillfället. 

I tabell 10 framkommer en stigande sjukfrånvaro i takt med åldern. 

Tabell 10 Sjukfrånvaro åldersintervall (månads- och timavlönade) 

  Sjukfrånvaro 0-29 Sjukfrånvaro 30-49 Sjukfrånvaro 50-99 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Totalt 5,68 % 7,68 % 7,05 % 7,62 % 7,61 % 7,78 % 
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Förväntad utveckling 
Vision 2035  
Tranemo kommun har tagit fram en vision, Vision 2035, som beskriver hur kommunen ska utveck-
las i framtiden. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och 
grundar sig på medborgardialog och omvärldsanalys. Visionen innebär ett fokus på det hållbara 
samhället, det attraktiva samhället samt kreativitet och framtidstro. Vidare har utvecklingsområden 
med tillhörande prioriterade mål tagits fram för att konkretisera visionen. De prioriterade målen har 
formulerats följande: 

• Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten. 

• Attraktiv arbetsgivare. 

• 14 000 invånare år 2035. 

• Hållbart samhälle. 

Ny styrmodell  
För att nå de prioriterade målen har Tranemo kommun arbetat fram en styrmodell som har sin 
grund i tillitsbaserad styrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att politisk vilja får genom-
slag i verksamheterna, se till att kommunen har en god ekonomisk hushållning och att kommunens 
verksamheter håller en hög kvalitet. 

I styrmodellen ingår en ny planerings- och uppföljningsprocess som skapats för att på bättre sätt än 
tidigare ta tillvara på kompetens och kunskap som de anställda har som arbetar direkt med olika 
typer av brukare. Det kommer fortsatt kommande år att vara stort fokus på efterlevandet och im-
plementerandet av vår styrmodell. 

Investeringar i välfärdsfastigheter och tillväxt 
I den kommunala investeringsplanen ligger det investeringar för över 300 mnkr. Fokuset är tydligt; 
välfärdsfastigheter och tillväxt. Bland annat ser vi inom snar framtid: 

- nytt vård- och omsorgsboende i Länghem. 
- ny förskola i Dalstorp 
- rondell och infrastruktur till industriområdet Kjällsvedjan 

Den framtida ekonomin  
I budget 2022–2024 definieras ett antal finansiella mål som ska uppnås för att ekonomi ska växa och 
vara stabil över tid. Utöver att säkerställa goda resurser till verksamheten har vi tagit beslut om: 

- självfinansierade investeringar i skattekollektivet (sluta att låna) 
- amortera av nuvarande skuld (över 400 mnkr) 
- sätta av pengar till pensionsskuldens framtida utbetalningar (närmare 300 mnkr) 

Svensk ekonomi är stark och BNP-tillväxten väntas i det närmaste perspektivet att vara god. Sveri-
ges Kommuner & Regioner (SKR) bedömer i cirkulär 21:49 en stark tillväxt av arbetade timmar i 
svensk ekonomi (3,2% respektive 1,2 %) för 2022 och 2023, vilket kommer att generera en god skat-
teutveckling för Tranemo kommun. 

Tillväxt Tranemo  
Föreningen Tillväxt Tranemo, som bildades 2021 och består av representanter från näringslivets 
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huvudkontor utspritt i kommunen och tjänstepersoner från Tranemo kommun tar tillväxten på all-
var. Med potentiell etablering av större batterifabrik i grannkommunen kommer också efterfrågan 
på arbetskraft, bostäder, underleverantörer och annan service att öka. Tillväxt Tranemo har som 
ändamål att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. För-
eningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035. 
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Intern kontroll 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, styra 
och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen ska som grund 
för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten som senare ligger till 
grund för planering av kontroller. Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt 
att kontinuerligt utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med Tranemo kommuns styrmodell har internkontrollen från och med 2021 implemente-
rats på ett bättre sätt i det dagliga arbetet. I praktiken innebär det att planering av interna kontroller 
flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2021 har det 
varit möjligt för de organisatoriska nivåerna ”kommun” och ”sektion” att välja in risker i internkon-
trollen när verksamhetsplaneringen genomfördes. Från och med 2022 är ambitionen att alla organi-
satoriska nivåer ska ha möjlighet att välja in risker. 

Avtalsuppföljning på nya avtal 
Kontrollen syftar till att stämma av om kommunen blir rätt fakturerade mot de nya avtal som börjat 
gälla under 2021. Som går att se i tabellen började kontrollen med att visa ett högt feltal för att sedan 
gå ner på en lägre nivå per december. I början av året ingick vi ett avtal med en leverantör som inte 
hann ställa om sin fakturering från det gamla avtalet till det nya. Däremot var detta inte ekonomiskt 
negativt för kommunen då det äldre avtalet var billigare per enhet än det nytecknade. 

Kontroll Jan-April Jan-Augusti Jan-December 

Felaktiga fakturor 16 % 12 % 4 % 

Avtalstrohet 
Att mäta avtalstrohet är för kommunen en självklarhet när vi har en beställarorganisation där man 
från start har poängterat vikten av att handla från upphandlade leverantörer. Det blir även ett inci-
tament för sektionerna att jobba vidare med sin egen verksamhet och bli bättre från uppföljning till 
uppföljning. Under den sista kontrollen som avser januari-december har närmare 1500 fakturor 
stämts av mot rådande avtal och prisbilagor. Kommunen har under hela tiden fått ett resultat på 
över 80 procent. I den sista mätningen visar servicesektionen den högsta avtalstroheten 97% och 
lärandesektionen den lägsta på 69%. Samhällsektionens resultat hamnar på 85% och omsorgssekt-
ionen på 81%. Lärandesektionen är den sektionen som gör något ostrategiska inköp sett till avtals-
troheten vilket innebär att man inte planerar sina inköp som leder till att man inte har tiden att 
vänta på leverans av en vara. Fortsättningsvis antas den här sektionen, med flera andra, påvisa 
bättre resultat i och med riktade utbildningsinsatser men även ett lättillgängligt avtal för livsmedel 
med lokala leverantörer. 

Kontroll Jan-April Jan-Augusti Jan-December 

Avtalsuppföljning 81 % 83 % 81 % 

Betalning utförd innan fullgjord leverans 
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Inga indikationer har getts under året att fakturor har betalats utan att varan eller tjänsten har blivit 
levererad. I rådande attestreglemente har stor vikts lagt på att ingen transaktion ska godkännas om 
man inte är säker på att den är korrekt. En del av kontrollen är att se till att varan eller tjänsten har 
levererats. 

Godkänner eller beslutsattesterar trots jäv  
Under året har Inyett, ett digitalt verktyg, varnat för sju stycken bolagsengagemang. Ingen av per-
sonerna som har ett engagemang i bolagen har hanterat fakturorna. 

Korrekta rekvisitioner 
När köp görs i butik ska alltid en rekvisition användas. Rekvisitionen styrker att den som handlar 
kommer från Tranemo kommun och ligger som underlag till fakturering. För vår interna hantering 
behöver rekvisitionen vara korrekt ifylld gällande vilken verksamhet som handlar, vad som ska 
köpas in, i vilket syfte inköpet sker samt vem produkten är till eller vilka som deltar på sammanträ-
det. Rekvisitionen behöver även vara undertecknad av behörig beslutsattestant (chef) samt av den 
som gör inköpet. I jämförelse med kontrollen som gjordes i april och augusti kan vi i slutet av året se 
betydligt bättre resultat vilket härrör till digitala rekvisitioner. Digitala rekvisitioner är ett projekt 
som togs fram med hjälp av IT, där anställd enkelt kan fylla i uppgifterna som behövs per dator och 
skicka till chef som kan godkänna även om denne inte är fysiskt på plats. Det är vissa verksamheter 
inom omsorgssektionen som har testat de digitala rekvisitionerna och fler kommer bjudas in under 
våren 2022. 

Kontroll Jan-April Jan-Augusti Jan-December 

Andel rätt rekvisition-
er 

8 % 4 % 28 % 

Kvitto saknas trots köp i fysisk butik 
De fallen ett köp görs i fysisk butik behöver kommunen få ett kvitto (kundnota) till sig som grund 
för fakturan, eller en tillräckligt specificerad faktura så det framgår vad som har köpts, till vilket á 
och totalpris samt när inköpet gjordes. Det har skett en ökning av detta om man jämför med årets 
första och andra kontroll. Ökningen är framförallt hänförbart till urvalet. 

Kontroll Jan-April Jan-Augusti Jan-December 

Andel gånger kvitto är 
bilagt/korrekt faktura 

52 % 48 % 73 % 

Dokumentation vid direktupphandling 
Kommunen ska enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1146) dokumentera och diarieföra alla 
direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Under året har andelen dokumentation ökat 
men sammantaget sker den enbart när upphandlingsenheten är involverad. För att underlätta för 
verksamheten kommer en e-tjänst att tas fram under 2022 där man digitalt kan fylla i de uppgifter 
som behövs för diarieföring. 

Kontroll Jan-April Jan-Augusti Jan-December 

Dokumentation av 
direktupphandling 27 % 31 % 43 % 
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Drivmedelskort används för privat bruk 
I augusti 2020 framkom det att ett av kommunens drivmedelskort tillgripits och använts för privat 
bruk. På fakturorna kunde man se att det tillgripna kortet tankat för långt över det normala. Som en 
följd i detta uppmuntrades verksamheterna att ändra sina interna rutiner gällande förvaring av 
drivmedeleskort och koden till dessa. I oktober 2021 uppmärksammade en verksamhet att drivme-
delskortet till berörd bil saknades och kortet spärrades i tid. Inga andra indikationer sedan dess har 
getts på att något drivmedelskort blivit tillgripet och använts för privat bruk. 

Bruttolöneavdrag 
Under året har det upptäckts att bruttolöneavdrag inte gjorts på bland annat däckskifte. Detta har  i 
stället gjorts retroaktivt mot den anställde. 

Attest två i förening 
Enligt rådande attestreglemente ska en ekonomisk transaktion alltid attesteras två i förening. I prak-
tiken innebär det att det finns en person som godkänner transaktion och en person som attesterar 
den. Dessa två ska aldrig vara samma person. Under året har förvaltningen inte fått några indikat-
ioner på att attestreglementet inte följs avseende den här punkten. Det som däremot går att påtala är 
att det görs flera manuella utbetalningar och där föreligger också den största risken med att regle-
mentet inte efterlevs. 

Kontroll 2 020 2 021 Ökning 

Manuella utbetalning-
ar 1 841 stycken 2 058 stycken 11,6 % 

Uppföljning av investeringsprojekt 
Nedan följer en uppföljning av fyra stycken investeringsprojekt utifrån hur de har förhållit sig till 
upphandlade avtal och regler. I de flesta fallen använder vi oss av våra avtalsleverantörer, men även 
direktupphandlingar och vissa otillåtna kostnader förekommer. En otillåten kostnad innebär att 
man aningen har handlat utanför ett pågående avtal eller att man valt en leverantör som enligt 
kommunen inte är en seriös aktör, till exempel saknar denne F-skatt eller har allmänna skulder. Vi-
dare går det att utläsa att vissa av investeringsprojekten har dragit iväg gällande ändrings- och till-
äggsarbeten som max får uppgå till 15 procent. Det går att läsa mer om investeringarna i avsnittet 
Investeringsredovisning. 

Om- och tillbyggnad Glimringe Anbud: 15 030 000,00 

 Totalt fakturerat: 20,4 

Ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till an-
bud 

22 % 

Avtalsleverantörer 94 % 

Direktupphandlingar 3 % 

Interna omfördelningar 3 % 

  

Om- och tillbyggnad Västergården Anbud: 7 701 000,00 kronor 
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Om- och tillbyggnad Västergården Anbud: 7 701 000,00 kronor 

 Totalt fakturerat: 11,2 mnkr 

Ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till an-
bud 

28 % 

Avtalsleverantörer 99 % 

Interna omfördelningar 1 % 

  

Ombyggnad Grimsås skola Anbud: 27 145 000 kronor 

 Totalt fakturerat: 30,5 mnkr 

Ändrings- och tilläggsarbeten i relation till anbud 4 % 

Avtalsleverantörer 80 % 

Interna omfördelningar 14 % 

Otillåtna kostnader 5 % 

  

Om- och tillbyggnad Tranängskolan Finns ingen upphandlad entreprenad 

 Totalt fakturerat: 3,2 mnkr 

Avtalsleverantörer 44 % 

Direktupphandlingar 12 % 

Interna omfördelningar 15 % 

Otillåtna kostnader 29 % 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr 
  Not Koncernen Kommunen 

  Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 248,4 245,7 174,1 192,9 196,2 

Verksamhetens kostnader 1 -916,1 -903,1 -852,5 -877,8 -868,2 

Avskrivningar 2 -62,6 -59,6 -49,1 -52,8 -49,0 

Verksamhetens nettokostnader  -730,3 -717,0 -727,5 -737,8 -721,1 

Skatteintäkter 3 559,8 533,9 541,2 559,8 533,9 

Generella statsbidrag 3 218,5 210,5 214,9 218,5 210,5 

Verksamhetens resultat  47,9 27,4 28,7 40,4 23,3 

Finansiella intäkter 4 0,4 0,9 2,1 1,7 1,8 

Finansiella kostnader 4 -3,8 -3,6 -2,5 -2,7 -2,8 

Skatt på årets resultat  -0,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  44,0 22,5 28,3 39,3 22,3 

Jämförelsestörande poster 1 5,8 8,3  5,8 8,3 

Årets resultat med justering för 
jämförelsestörande poster 

 49,8 30,8 28,3 45,1 30,6 
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Kassaflödesanalys 
  Not Koncernen Kommunen 

  
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat  44,5 24,6  39,3 22,3 

Justering för ej likviditetspårverkande poster 5 68,2 56,4  59,1 45,0 

Övriga likviditetspåverkande poster  -0,2 0,0  0,0 0,0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 112,5 81,1  98,4 67,3 

Ökning/minskning av periodiserade anslutnings-
avgifter 

 1,3 2,0  1,3 2,1 

Ökning/minskning av förråd och varulager  -7,3 -1,1  -7,3 -1,2 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -34,1 4,8  1,2 -8,6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  14,2 -0,8  7,3 -4,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  86,7 86,0  100,9 55,6 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggningstillgångar 6 -152,5 -158,6  -74,6 -122,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 2,4 6,0  0,2 0,0 

Investeringsbidrag  0,0 0,3  0,0 0,3 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 8 -2,5 -0,1  -2,5 -0,1 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 2,5  0,0 2,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -152,6 -149,9  -76,8 -119,5 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 20 418,6 40,0  245,0 40,0 

Amortering av skulder för finansiell leasing  0,2 -0,3  0,2 -0,3 

Amortering av långfristiga skulder 20 -225,1 0,0  -170,0 0,0 

Kortfristig del av långfristig skuld  -4,9 0,0  0,0 0,0 

Återbetald utlåning 10 0,0 0,0  23,6 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  188,8 39,7  98,8 39,7 

Årets kassaflöde  122,8 -24,2  122,8 -24,2 

Likvida medel vid årets början  69,2 93,4  69,2 93,4 

Likvida medel vid årets slut  192,0 69,2  192,0 69,2 
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Balansräkning, Mnkr 
  Not Koncernen Kommunen 

  
Utfall 

211231 
Utfall 

201231 
Utfall 

211231 
Utfall 

201231 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 258,3 1 169,5 882,1 860,7 

Maskiner och inventarier 12 35,7 35,3 34,8 34,3 

Summa  1 294,1 1 204,8 917,0 895,0 

Finansiella anläggningstillgångar 13 10,9 8,4 16,8 37,9 

      

Summa anläggningstillgångar  1 305,0 1 213,2 933,7 932,8 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd m m 14 32,3 25,0 31,9 24,6 

Fodringar 15 65,7 55,2 57,8 59,0 

Kassa och bank 16 192,0 69,2 192,0 69,2 

Summa omsättningstillgångar  290,0 149,5 281,8 152,8 

      

Summa tillgångar  1 595,0 1 362,7 1 215,5 1 085,7 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 17 346,1 302,0 316,6 277,3 

därav årets resultat  44,0 22,5 39,3 22,3 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 18 276,0 274,8 272,4 271,8 

Andra avsättningar 19 12,3 5,9 6,1 0,0 

Summa  288,3 280,7 278,5 271,8 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 20 784,2 594,1 415,6 339,1 

Kortfristiga skulder 21 176,5 185,9 204,8 197,5 

Summa  960,6 780,0 620,3 536,6 

      

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

 1 595,0 1 362,7 1 215,5 1 085,7 
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  Not Koncernen Kommunen 

      

Ansvarsförbindelser      

Borgensförbindelser, panter och 
därmed jämförliga säkerheter 

22 15,0 15,0 388,5 270,0 

Övriga ansvarsförbindelser 23 16,0 12,7 16,0 12,7 

Summa  31,0 27,7 404,5 282,7 
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Redovisningsprinciper 

Kommunen 

Tranemo kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som läm-
nats av Rådet för kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Vissa avvikelser görs dock. 
Dessa kommenteras nedan. 

Periodisering av skatteintäkter 

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommu-
nal redovisning och baseras på SKL:s decemberprognos. 

Generella statsbidrag 

I statsbudgeten för 2021 har riksdagen beslutat om statsbidrag till kommuner som i externredovis-
ningen klassificeras som generella men ligger utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag 
till kommuner. Skolmiljarden och bidraget för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre per-
soner är exempel på sådana bidrag och har därför redovisats under generella bidrag i kommunens 
redovisning. 

Redovisning av vissa lönekostnader 

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar som tjänats in i december kostnadsredovisas 
också på det år det avser. 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och 
därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas skulden som en kortfristig skuld. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Tillgångarna skrivs av 
med linjär avskrivning, det vill säga tillgångarna skrivs av med lika stora belopp varje år. Avskriv-
ningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. 

Fr o m år 2015 tillämpar Tranemo kommun komponentavskrivning på samtliga nya investeringar. 
Beträffande äldre objekt har man valt att enbart ändra till komponentavskrivning på Tranängskolan, 
som är den största investeringen på senare år. 

Avskrivningstider 

Licenser och IT-system redovisas bland maskiner och inventarier. Inventarier av ringa värde (under 
ett halvt prisbasbelopp) har kostnadsförts direkt. 

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följaktligen inte anskaffningsvärdet på anlägg-
ningstillgångarna. 

Under året har inga emissionsutgifter eller andra transaktionsutgifter i samband med upptagande 
av lån förekommit. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som omsättningstillgångar. 
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

VA-/fjärrvärmeanslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar bokförs initialt som en skuld. I 
takt med att motsvarande investeringsanläggningar skrivs av intäktsförs inkomsterna. 

Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen medan VA-konsumtionsavgifter 
faktureras kvartalsvis. 

Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. Flyktingbidrag periodiseras 
till den period då kostnaderna är bokförda (RKR 18:1). 

Redovisning av pensioner 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att samtliga kommunens pensionsåtaganden 
ska redovisas i balansräkningen som avsättning. Beslutet överklagades till länsrätten i Vänersborg 
som under 2005 avgjorde ärendet till kommunens fördel. Rätten bedömde att det inte föreligger 
några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå som regleras i den kommunala redo-
visningslagen. Redovisningen är dock inte i enlighet med lagen om kommunal redovisning. 

Hade redovisningen av pensionskostnaderna 2021 skett enligt den så kallade ”blandmodellen” hade 
kostnaderna varit 5,7 mnkr högre. 

Värderingen av kommunens pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 07. 

Avtal om alternativ pensionslösning har träffats för vissa förvaltningschefer och andra medarbetare 
med motsvarande befattning. Avtalet är tecknat med utgångspunkt från PFA och är kostnadsne-
utralt för kommunen. Utbetalda premier under 2021 uppgår till 1.058 tkr (2020: 2.420 tkr). 

Tranemo kommun har ingen pensionsförsäkring med överskottsmedel. 

Avfallsdeponier 

För nedlagda deponier ska avsättningar göras för att täcka framtida kostnader för kontroller och 
åtgärder. Avsättningarna gäller för Gudarpsdeponin i Tranemo samt för del av Änglarpsdeponin i 
Svenljunga kommun. 

Leasing 

De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med 2019-01-01 redovisar 
Tranemo kommun i enlighet med RKR R5. 

Finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften re-
dovisas som skuld i balansräkningen. 

Uppgift om ej uppsägningsbara operationella och finansiella leasingavtal, med en avtalstid översti-
gande tre år, lämnas i not. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) upprättas enligt den kommunala redo-
visningslagen och utformas enligt god redovisningssed. 

Koncernredovisningen omfattar kommunen samt bolag som kommunen på grund av andelsinne-
hav har ett väsentligt inflytande över. Ett väsentligt inflytande anses enligt praxis föreligga då 
kommunen har en röstandel överstigande 20 %. De redovisningsenheter, utöver kommunen, som 
ingår i koncernredovisningen är Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo Utveckl-
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ings AB. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Enligt 
förvärvsmetoden värderas, vid förvärvstidpunkten, de övertagna nettotillgångarna i dotterföretaget 
till ett pris som motsvarar priset för dotterföretagsandelarna i moderföretaget. Dotterföretagsande-
larnas anskaffningspris har avräknats mot förvärvat eget kapital. 

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation 8.2 om sammanställd redovisning. Fr 
om 2018 tillämpar även Tranemo Utvecklings AB komponentavskrivning. 
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Noter 

NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Not 1      

Verksamhetens intäkter och kostnader      

      

Verksamhetens intäkter      

Avgifter, hyror 146,2 140,5  95,5 92,4 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 54,8 62,6  54,8 62,6 

Övriga bidrag 2,8 6,1  2,4 6,1 

Försäljning 40,1 34,7  40,1 35,1 

Övriga intäkter 4,5 2,0  0,1 0,0 

Summa intäkter 248,4 245,7  192,9 196,2 

      

Verksamhetens kostnader      

Personalkostnader -545,7 -544,4  -532,6 -532,4 

Pensionskostnader -34,8 -32,1  -33,8 -30,9 

Bidrag -28,3 -26,0  -27,9 -26,0 

Material, tjänster och avgifter -306,8 -298,5  -283,5 -278,9 

Bolagsskatt -0,5 -2,1  0,0 0,0 

Summa kostnader -916,1 -903,1  -877,8 -868,2 

      

Kostnader för räkenskapsrevision    0,1 0,1 

      

Jämförelsestörande poster      

Nedskrivningar 5 0  5 0 

Bidrag med anledning av Coronapandemin -9,8 -10,0  -9,8 -10,0 

Kostnader med anledning av Coronapandemin 10,6 18,3  10,6 18,3 

Summa jämförelsestörande poster 5,8 8,3  5,8 8,3 

      

Utöver nedskrivningar redovisas kommunens kostnader kopplade till Coronapandemin som jämförelsestörande poster. Coronakost-
naderna uppgår till 9,2 mnkr år 2021. Samtidigt har kommunen erhållit coronarelaterade bidrag om 8,4 mnkr. I årsredovisning för år 
2020 hade bidrag avseende höga sjuklöneskostnader ej räknats med i de coronarelaterade statsbidragen. Då vi valt att räkna med dem i 
år har vi även justerat de jämförelsestörande posterna för år 2020 för att få jämförbarhet. 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Not 2      

Avskrivningar/Nedskrivningar      

Avskrivningar enligt plan -59,0 -55,9  -47,8 -45,3 

Nedskrivningar -3,6 -3,7  -5,0 -3,7 

Summa avskrivningar -62,6 -59,6  -52,8 -49,0 

      

Not 3      

Skatteintäkter och generella statsbidrag      

      

Skatteintäkter      

Kommunalskatt    544,2 545,3 

Slutavräkning    2,0 -2,9 

Preliminär avräkning    13,6 -8,5 

Summa skatteintäkter    559,8 533,9 

      

Generella statsbidrag      

Inkomstutjämningsbidrag    127,5 125,9 

Strukturbidrag    0,0 0,0 

Regleringsbidrag    35,3 12,2 

Kostnadsutjämning    13,1 14,5 

Bidrag för LSS-utjämningen    6,0 6,6 

Kommunal fastighetsavgift    29,0 24,3 

Generella bidrag från staten    7,6 27,0 

Summa generella statsbidrag    218,5 210,5 

      

Summa skatter och statsbidrag    778,2 744,4 

      

Not 4      

Finansiella intäkter och kostnader      

      

Finansiella intäkter      

Ränta på utlåning till koncernföretag -0,0 0,1  0,0 0,1 

Räntor på likvida medel 0,0 0,1  0,0 0,1 

Kommunal borgen 0,0 -0,0  1,3 1,0 

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,7  0,3 0,6 

Summa finansiella intäkter 0,4 0,9  1,7 1,8 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Finansiella kostnader      

Kostnadsräntor lån -2,0 -2,3  -1,8 -1,5 

Ränta pensionsskuld -0,8 -1,1  -0,8 -1,1 

Övriga finansiella kostnader -0,9 -0,1  -0,2 -0,1 

Summa finansiella kostnader -3,8 -3,6  -2,7 -2,8 

      

Not 5      

Justering för ej likviditetspåverkande poster      

Avsättning pensioner 1,2 -3,2  0,6 -4,0 

Avsätning deponier 6,1 0,0  6,1 0,0 

Avskrivningar 62,6 59,6  52,8 49,0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster -1,7 0,0  -0,5 0,0 

Summa justering 68,2 56,4  59,1 45,0 

      

Not 6      

Investeringar      

Maskiner och inventarier -7,7 -40,1  -7,3 -4,8 

Fastigheter och anläggningar -144,9 -118,5  -67,3 -117,5 

Summa investeringar -152,5 -158,6  -74,6 -122,3 

      

Not 7      

Avyttrade anläggningstillgångar      

Avyttrade maskiner och inventarier 0,6 0,0  0,2 0,0 

Avyttrade fastigheter och anläggningar 1,8 6,0  0,1 0,0 

Summa avyttrade anläggningstillgångar 2,4 6,0  0,2 0,0 

      

Not 8      

Inköp av finansiella anläggningstillgångar      

Södra Skogsägarna -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 

Kommuninvest -2,4 0,0  -2,4 0,0 

Summa inköp av värdepapper -2,5 -0,1  -2,5 -0,1 

      

Not 9      

Avyttrade finansiella anläggningstillgångar      

Kommuninvest 0,0 2,4  0,0 2,4 

Tranemo Hotell 0,0 0,1  0,0 0,1 

Summa avyttrade finansiella anläggningstillgångar 0,0 2,5  0,0 2,5 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

      

Not 10      

Återbetald utlåning      

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0  23,6 0,0 

Summa återbetald utlåning 0,0 0,0  23,6 0,0 

      

Not 11      

Mark, byggnader, tekniska anläggningar      

Ingående bokfört värde 1 169,5 1 075,1  860,7 785,0 

Nyanskaffningar 144,9 152,5  67,3 117,5 

Årets avskrivningar -51,8 -48,0  -40,8 -38,1 

Årets nedskrivningar -3,4 -3,2  -5,0 -3,7 

Utrangering/försäljning -1,0 -6,9  -0,1 0,0 

Utgående bokfört värde 1 258,3 1 169,5  882,1 860,7 

      

Mark, byggnader, tekniska anläggningar      

Anskaffningsvärde 2 103,8 1 959,9  1 583,0 1 515,8 

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -845,5 -790,4  -700,8 -655,1 

Summa 1 258,3 1 169,5  882,1 860,7 

      

Anskaffningsvärde      

Markreserv    22,5 22,3 

Verksamhetsfastigheter    952,1 940,6 

Fastigheter för affärsverksamhet    364,0 347,4 

Publika fastigheter    133,3 112,9 

Fastigheter för annan verksamhet    37,7 37,0 

Övriga fastigheter    0,6 0,6 

Pågående investeringar    72,8 55,0 

Summa anskaffningsvärde 2 103,8 1 959,9  1 583,0 1 515,8 

      

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar      

Markreserv    -10,3 -10,3 

Verksamhetsfastigheter    -466,1 -433,9 

Fastigheter för affärsverksamhet    -160,0 -149,7 

Publika fastigheter    -47,3 -45,0 

Fastigheter för annan verksamhet    -17,1 -16,1 

Summa ack avskrivningar/nedskrivningar -845,5 -790,4  -700,8 -655,1 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Not 12      

Maskiner och inventarier      

Ingående bokfört värde 33,7 35,4  32,7 34,8 

Nyanskaffningar 7,6 5,5  7,3 4,8 

Årets avskrivningar -7,1 -7,3  -6,8 -6,9 

Utrangering/försäljning -0,2 0,0  -0,2 0,0 

Utgående bokfört värde 34,0 33,6  33,1 32,7 

      

Maskiner och inventarier      

Anskaffningsvärde 104,0 96,9  99,7 92,7 

Ackumulerade avskrivningar -70,0 -63,3  -66,6 -60,0 

Summa 34,0 33,6  33,1 32,7 

      

Finansiell leasing      

Ingående bokfört värde    1,6 1,7 

Nyanskaffningar    0,5 0,2 

Årets avskrivningar    -0,3 -0,3 

Utgående bokfört värde 1,8 1,6  1,8 1,6 

      

Totalt maskiner och inventarier 35,7 35,3  34,8 34,3 

      

Not 13      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 0,0 0,0  6,0 6,0 

Aktier och andelar i övrigt* 10,9 8,4  10,8 8,3 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0  0,0 23,6 

Summa finansiella anläggningstillgångar 10,9 8,4  16,8 37,9 

      

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 2.989 tkr för Tranemo kommun. Utöver det betalade Tranemo kommun in en särskild 
insats om 6.958 tkr år 2015 och 2.400 tkr år 2021. Tranemo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 
2021-12-31 till 12.876 tkr. 

      

Not 14      

Förråd, lager och exploateringsfastigheter      

Oljeförråd 0,4 0,4  0,0 0,0 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 31,9 24,6  31,9 24,6 

Summa 32,3 25,0  31,9 24,6 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

      

Not 15      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar 11,1 11,3  13,4 13,6 

Interimsfordringar (utgiftsförskott, inkomster) 30,6 19,3  18,1 21,8 

Övriga kortfristiga fordringar 23,9 24,6  26,4 23,6 

Summa kortfristiga fordringar 65,7 55,2  57,8 59,0 

      

Not 16      

Kassa och bank      

Bank* 192,0 69,2  192,0 69,2 

Summa kassa och bank 192,0 69,2  192,0 69,2 

*därav bolag och stiftelser    46,8 23,7 

      

Not 17      

Eget kapital      

Ingående eget kapital 302,1 279,5  277,3 255,0 

Årets resultat 44,0 22,5  39,3 22,3 

Utgående eget kapital 346,1 302,0  316,6 277,3 

      

Not 18      

Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998      

Ingående avsättning 50,6 48,1  47,6 45,9 

Nyintjänad pension, varav      

- förmånsbestämd ålderspension 4,3 1,7  3,6 1,1 

- särskild avtalspension -0,1 -0,0  -0,1 -0,0 

- efterlevandepension 0,0 0,0  0,0 0,0 

- övrigt 0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets utbetalningar -1,4 -1,3  -1,3 -1,3 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,6 0,9  0,6 0,9 

Ändring av försäkringstekniska grunder 2,2 0,0  2,4 -0,1 

Övriga poster -0,2 1,3  -0,2 1,3 

Byte av tryggande 0,0 -0,6  0,0 -0,6 

Förändring av löneskatt 1,3 0,5  1,2 0,3 

Utgående avsättning fr om 1998 inkl löneskatt 57,4 50,6  53,9 47,6 
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NOTER 
Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Avsättning för pensioner intjänade t o m 1997      

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 224,2 229,9  224,2 229,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,0 5,4  3,0 5,4 

Ändring av försäkringstekniska grunder 4,3 -0,9  4,3 -0,9 

Nyintjänad pension 0,4 0,4  0,4 0,4 

Årets utbetalningar -11,1 -11,2  -11,1 -11,2 

Övrig post -1,2 1,8  -1,2 1,8 

Byte av tryggande 0,0 0,0  0,0 0,0 

Förändring av löneskatten -1,1 -1,1  -1,1 -1,1 

Utgående avsättning t o m 1997 inkl löneskatt 218,5 224,2  218,5 224,2 

      

Total utgående avsättning för pensioner 276,0 274,8  272,4 271,8 

      

Total pensionsskuld      

      

Pensionsförpliktelser      

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen      

Avsättning inkl. särskild löneskatt 98- 57,4 50,6  53,9 47,6 

Avsättning inkl. särskild löneskatt -97 218,5 224,2  218,5 224,2 

Summa pensionsförpliktelser 276,0 274,8  272,4 271,8 

      

Årets avsättning 98- 5,5 2,0  5,1 1,3 

Avsättning löneskatt 98- 1,3 0,5  1,2 0,3 

Årets avsättning -97 -4,6 -4,6  -4,6 -4,6 

Avsättning löneskatt -97 -1,1 -1,1  -1,1 -1,1 

Summa årets avsättning inkl löneskatt 1,2 -3,2  0,6 -4,0 

      

Utredningsgrad    99% 99% 

Antal visstidsförordnanden    2 2 

      

Not 19      

Andra avsättningar      

Uppskjuten skatteskuld 6,2 5,9  0,0 0,0 

Deponier 6,1 0,0  6,1 0,0 

Summa andra avsättningar 12,3 5,9  6,1 0,0 
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Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Not 20      

Långfristiga skulder      

      

Låneskuld      

Ingående låneskuld 585,0 545,0  330,0 290,0 

Nyupplåning under året 418,6 40,0  245,0 40,0 

Årets amorteringar -225,1 0,0  -170,0 0,0 

Summa låneskuld 778,5 585,0  405,0 330,0 

      

Genomsnittsränta 0,40% 0,39%  0,46% 0,46% 

Genomsnittlig räntebindningstid 2,55 år 2,26 år  2,60 år 1,65 år 

      

Analys över upplåningens förfallostruktur      

Förfall inom ett år 154,9 125,0  60,0 115,0 

Förfall inom 1-3 år 348,6 320,0  215,0 185,0 

Förfall inom 3-5 år 250,0 115,0  105,0 30,0 

Förfall inom 5-10 år 25,0 25,0  25,0 0,0 

Summa 778,5 585,0  405,0 330,0 

      

Därav kortfristig del av långfristig skuld -4,9 0,0  0,0 0,0 

      

Kommunens och de kommunala bolagens finansverksamhet ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så 
att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i 
kommunen och dess företag blir effektiv. Med beaktande av de riskbegränsningar som angivits i kommunens finanspolicy är målsätt-
ningen att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

      

Operationella leasingavtal      

Avgifter inom ett år    4,5 3,8 

Avgifter senare än 1 år men inom 5 år    3,5 3,1 

Avgifter senare än 5 år    0,0 0,1 

Summa 8,0 7,0  8,0 7,0 

      

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år     

Totala minimileaseavgifter    1,8 1,6 

Framtida finansiella kostnader    -0,0 -0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 1,8 1,6  1,8 1,6 
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Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:     

Inom 1 år    0,4 0,3 

Senare än 1 år men inom 5 år    1,4 1,3 

Senare än 5 år    0,0 0,0 

 1,8 1,6  1,8 1,6 

      

Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag      

Gatukostnadsersättningar    0,3 0,3 

Anläggnings-/anslutningsavgifter    6,1 4,8 

Investeringsbidrag    2,4 2,4 

Summa skulder för ersättningar, avgifter och bidrag 8,8 7,5  8,8 7,5 

      

Summa långfristiga skulder 784,2 594,1  415,6 339,1 

      

Not 21      

Kortfristiga skulder      

Individuell del pensioner 17,0 16,9  17,0 16,9 

Individuell del löneskatt 4,8 4,1  4,8 4,1 

Leverantörsskulder 52,6 58,5  46,2 50,4 

Semesterlöneskuld 33,3 33,9  32,6 33,2 

Övertidsskuld 1,9 2,2  1,9 2,2 

Interimsskulder 51,8 58,1  45,5 56,4 

Övriga kortfristiga skulder 17,6 14,2  13,1 13,3 

Resultatfond VA -4,1 -4,4  -4,1 -4,4 

Resultatfond renhållning 1,2 1,7  1,2 1,7 

Skuld till Tranemo Forum AB avs checkräkningskredit 0,0 0,0  4,7 4,9 

Skuld till Tranemobostäder AB avs checkräkningskredit 0,0 0,0  23,0 5,4 

Skuld till Tranemo Utvecklings AB avs checkräkningskredit 0,0 0,0  18,6 12,7 

Skuld till fonderna 0,5 0,7  0,5 0,7 

Summa kortfristiga skulder 176,5 185,9  204,8 197,5 

      

Not 22      

Borgensförbindelser      

Helägda/delägda bolag -0,0 0,0  373,5 255,0 

Fiberföreningar 15,0 15,0  15,0 15,0 

Summa borgensförbindelser 15,0 15,0  388,5 270,0 
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Koncernen 
Utfall 2021 

 
Utfall 2020  Kommunen 

Utfall 2021 
 

Utfall 2020 

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommu-
ninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respek-
tive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tranemo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor 
och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Tranemo kommun andel av de totala förpliktelserna uppgick till 843 183 731 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna till 856 873 148 kronor. 

      

Not 23      

Förvaltade stiftelser      

F A Nordqvists donation 1,1 1,0  1,1 1,0 

Stiftelsen Bengt Claessons minne 14,7 11,6  14,7 11,6 

Övriga stiftelser 0,2 0,1  0,2 0,1 

Summa förvaltade stiftelser 16,0 12,7  16,0 12,7 
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Driftredovisning 

Driftredovisning 

  Bokslut Urspr 
budg 

Justering Budget Intäkter Kost-
nader Bokslut Avvi-

kelse 

Verksamhetsområde 2020 2021 budget 2021 2021 2021 2021 2021 

         

Servicesektionen -56,0 -57,3 9,7 -47,6 10,3 -53,0 -42,7 4,9 

Servicesektionen -56,0 -57,3 9,7 -47,6 10,3 -53,0 -42,7 4,9 

         

Övergripande verksamhet -5,5 -7,0 0,0 -7,0 4,9 -11,8 -6,9 0,1 

Fastighet -34,0 -30,7 2,4 -33,1 19,9 -52,5 -32,6 0,5 

Kost -23,3 -23,3 0,4 -23,7 8,6 -32,0 -23,4 0,3 

Infrastruktur -15,6 -17,2 0,4 -17,6 32,2 -50,0 -17,8 -0,2 

Kultur och fritid -18,3 -19,8 0,1 -19,9 1,4 -21,0 -19,6 0,3 

Samhällsutveckling -8,7 -8,1 0,0 -8,1 1,1 -8,9 -7,8 0,3 

Affärsverksamheter -0,5 -0,5 0,0 -0,5 47,9 -48,4 -0,5 0,0 

Samverkansnämnd miljö och bygg -5,1 -5,1 0,0 -5,1 0,1 -4,9 -4,8 0,3 

Samhällssektionen -111,0 -111,7 -3,3 -115,0 116,1 -229,5 -113,5 1,6 

         

Övergripande verksamhet -43,2 -49,3 -0,1 -49,4 6,2 -54,1 -47,9 1,5 

Grundskola, förskola, särskola -178,4 -169,3 -2,4 -171,7 31,8 -206,9 -175,1 -3,4 

Gymnasium -64,1 -61,3 -0,5 -61,7 12,4 -74,3 -61,9 -0,2 

Lärandesektionen -285,8 -279,9 -3,0 -282,9 50,3 -335,2 -284,9 -2,0 

         

Övergripande verksamhet -24,2 -29,6 -0,1 -29,7 1,5 -26,2 -24,7 5,0 

Vård och omsorg -115,6 -70,4 -3,1 -73,5 82,7 -158,9 -76,2 -2,7 

Funktionsnedsättning och socialt stöd -70,9 -52,1 -1,3 -53,4 24,0 -75,6 -51,6 1,8 

Myndighetsfunktion -60,7 -118,7 -0,2 -118,9 12,8 -132,1 -119,3 -0,4 

Omsorgssektionen -271,4 -270,7 -4,8 -275,5 121,0 -392,8 -271,8 3,7 

         

Summa sektionerna -738,9 -719,6 -1,5 -721,0 297,8 -1010,7 -712,9 8,1 

         

Coronakostnader -14,7 0,0 0,0 0,0 9,8 -10,6 -0,8 -0,8 

         

Finansförvaltningen 761,2 747,9 1,5 749,4 775,9 -22,9 753,0 3,7 

         

Totalt 22,3 28,3 0,0 28,3 1083,5 -1044,2 39,3 11,0 
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Servicesektionen visade vid årets slut ett budgetöverskott på 4,9 mnkr vilket är drygt 10 procent av 
sektionens ram. Årets resultat hämtar hem underskottet från 2020 motsvarande 0,3 mnkr för ser-
vicesektionen. Resterande 4,5 mnkr är hänförligt till ej nyttjade särskilt märka poster enligt nedan: 
- Sociala investeringar 1 mnkr 
- Omställning ny sektion 0,5 mnkr 
- KS oförutsett 1 mnkr 
- Kommunreserv 2 mnkr 
 

Samhällssektionen, exklusive VA och renhållning, hade vid årets slut ett budgetöverskott på 1,6 
mnkr. Överskottet innebär att hela sektionens underskott från 2020 är återhämtat. Både intäkterna 
och kostnaderna har blivit högre än beräknat för sektionen. De högre intäkterna är hänförliga till 
fjärrvärme samt planintäkter för både detaljplaner och sålda tomter. Kostnaderna som ökat mer än 
förväntat består bland annat av en enskild bostadsanpassning men också insatser för vinterväghåll-
ning. 

Lärandesektionens resultat för 2021 uppgick till -2,0 mnkr, varav 1,9 mnkr utgörs av ett avgångsve-
derlag. Sektionen har under året fått göra anpassningar för att försöka nå budget i balans, bland 
annat har man valt att hålla tillbaka vissa kostnader, till exempel kompetensutveckling. Vidare har 
sektionen även fått lägre kostnader än budgeterat avseende skolskjuts och köp av psykologtjänster. 
Den största budgetavvikelsen inom sektionen återfinns på grund- och särskola som redan i början 
av 2021 inte startade året med en budget i balans. 

Omsorgssektionen redovisade ett budgetöverskott på 3,7 mnkr för år 2021. Till största delen består 
överskottet av lägre bemanning än budgeterat inom vård- och omsorgsboenden samt för boende 
inom funktionsnedsättning. Sektionen har under året haft 1,0 mnkr för oförutsedda händelser som 
inte har behövts användas. 
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Investeringsredovisning 

Projekt Förbrukat 
2021 

Ursprungsbudget  
2021 KF 

KF-
budget 

2021 
maj 

Diff 
2021 

Förbrukat 
totalt 

Prognos 
totalt 

Budget 
totalt 

Diff 
totalt 

Skattefinansierade         

Ombyggnad Västergården 7,1 10,7 9,0 1,9 11,3 11,3 10,7 -0,6 

Tillbyggnad Björkhagen 0,6 9,0 6,0 5,4 1,6 24,0 21,5 -2,5 

Tillbyggnad Solhagen 0,4 0,0 0,1 -0,3 17,4 17,4 15,5 -1,9 

Omb Resurscentrum 0,4 0,0 0,5 0,1 12,7 12,7 11,1 -1,6 

Om- o tillbyggn Tranäng 0,6 0,0 0,4 -0,2 2,9    

Ombyggn Grimsås skola 22,0 21,6 22,0 0,0 29,5 31,5 31,5 0,0 

Om- o tillbyggn Glimringe 0,1 0,0 0,1 0,0 19,2 19,2 16,6 -2,6 

Ombyggnad Limmareds skola 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 11,1 11,1 0,0 

Ombyggnad Ambjörnarps 
skola 

0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 11,5 3,7 -7,8 

Ombyggnad Moavägen 2,2 3,0 3,0 0,8 2,2 5,0 5,0 0,0 

Personalutrymmen Forum - 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 

Renovering simhallen 2,6 2,5 2,5 -0,1 2,6 2,6 2,5 -0,1 

Gata o utemiljö Tranemo Park 1,0 0,0 1,0 0,0 11,7 15,5 15,5 0,0 

Ny gata Kroksjön 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 5,2 5,2 0,0 

Bro Uddebo -0,2 2,0 4,0 4,2 -0,2 4,0 4,0 0,0 

         

Årliga investeringar:         

Inventarier/maskiner kosten-
heten 

0,3 0,5 0,3 0,0     

Tak- och fasadrenove-
ring/regnkappa 

3,9 3,9 3,9 0,0     

Reinvestering fastighet-
er/energieffektivisering 

7,7 7,5 7,5 -0,2     

Lokalanpassningar 1,1 1,5 1,5 0,4     

GC-vägar, trafiksäkerhet, rein-
vest gata 

4,3 3,9 3,9 -0,4     

Nyanläggning gata 0,5 1,9 1,5 1,0     

Reinvestering park, bad, lek 0,5 0,5 0,5 0,0     

Markförsäljning -4,3 -2,0 -3,5 0,8     

Markförvärv 8,0 1,0 7,0 -1,0     

Inventarier o verksamhetsnära 
kostnader 

2,8 3,7 3,7 0,9     

Summa skattefinansierade 
exkl Solbacken 

61,8 71,9 76,6 14,8 0,0 172,5 155,3 -17,2 
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Projekt Förbrukat 
2021 

Ursprungsbudget  
2021 KF 

KF-
budget 

2021 
maj 

Diff 
2021 

Förbrukat 
totalt 

Prognos 
totalt 

Budget 
totalt 

Diff 
totalt 

Solbacken 2,4  15 12,6 2,9 90 90 0 

         

Summa skattefinansierade 
inklusive Solbacken 

64,1  91,6 27,5  262,5 245,3 -17,2 

         

Taxefinansierade         

Överföringsledningar 1,7 3,5 3,5 1,8     

Omb Grimsås reningsverk 3,0 10,0 10,0 7,0     

Fjärrvärme/fiber 0,9 0,8 0,8 -0,1     

Nyanläggning VA - 0,5 0,5 0,5     

VA reinvestering 7,3 8,5 8,5 1,2     

Anslutningsavgifter -1,4 -0,6 -0,6 0,8     

Arbetsfordon tekniska 0,6 2,6 2,6 2,0     

Renhållning/ÅVC 0,4 0,3 0,3 -0,1     

Summa taxefinansierade 12,5 25,6 25,6 13,1     

 

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

LÄRANDE (ny- ombyggnad & expansion) 

Förskola Dalstorp 

Ny förskola med minst 4 avdelningar enligt lärandesektionens strukturförslag. 

Ombyggnad Grimsås skola 

Renovering av Grimsås skola, byggnation pågår och färdigställs under 2022 (inventarier). 

Tranängskolans område 

Behov finns av utökade lokaler, bl a matsal och lokaler för ett arbetslag. Utredning om tilläggs-
uppdrag pågår. 

Limmaredsskolans kök m m 

Lokalerna är för små och slitna och om- alt nybyggnad av vissa delar krävs. 

Ambjörnarps skola omb för förskola 

Utredning pågår kring omfattning av renoveringsbehov. 

OMSORG (ny- ombyggnad & expansion) 

Solbacken 

Nytt vård- och omsorgsboende i Länghem som ersätter gamla Solbacken 
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SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

SAMHÄLL (ny- ombyggnad & expansion) 

Gata och utemiljö Tranemo Park 

Iordningställande av utemiljö och gata på området Tranemo Park. 

Ombyggnad Moavägen 

Ombyggnad av lokalerna för gata/VA/fastighet. Dåliga personalutrymmen, omklädningsrum m 
m. 

Ny gata Kroksjön 

Byggnation av ny anslutningsväg från Lövstagatan/Kroksjön mot rv 27. Projektet genomförs i 
samverkan med Trafikverket. 

Exploateringsnetto 

Intäkter vid markförsäljning, avser tomtpris och gatubyggnadsersättning + anslag för köp av 
mark och byggnader. 

VERKSAMHETSNÄRA/ÅRLIGA 

Lokalanpassningar 

Årligt anslag för mindre anpassningar inom kommunens lokalbestånd för att anpassa lokaler till 
ändrade behov från olika verksamheter. 

Reinvestering fastigheter samt energieffektivisering 

Årligt anslag för reinvesteringsåtgärder på kommunens fastigheter samt energieffektiviserande 
åtgärder. 

Tak och fasadrenovering 

Årligt anslag för att utföra renoveringar av fasader och tak på kommunens fastigheter. 

Reinvestering park, bad, lek 

Årligt anslag för reinvesteringsåtgärder på befintliga park, bad- och lekplatsanläggningar. 

Reinvestering gata, GC-vägar, trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder samt utbyggnad/renovering av gc-vägar samt reinvestering inom gatu-
verksamheten. 

Nyanläggning gata 

Utbyggnad av nya gator/områden. 

Inventarier/maskiner kost 

Inköp av maskiner och inventarier till kostenheten. 

ÖVERGRIPANDE 

Inventarier och verksamhetsnära kostnader 
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SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

Löpande förnyelse av inventarier för samtliga sektioner + andra verksamhetsnära poster + nytt 
verksamhetssystem omsorg 

  

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

VA (ny- ombyggnad & expansion) 

Överföringsledningar 

Överföringsledning för VA från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. 

Ombyggnad Grimsås reningsverk 

Renovering/ombyggnad av Grimsås reningsverk enligt fastställd VA-plan. 

VA (verksamhetsnära/årliga) 

VA reinvestering 

Renovering samt utbyte gällande byggnader och maskinell utrustning på VA-verk och pumpstationer samt renovering 
av ledningsnätet. 

Nyanläggning VA 

Utbyggnad av VA-ledningar på nya gator/områden. 

Intäkter anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter för nya/tillkommande VA-anslutningar. 

Arbetsfordon 

Förnyelse och komplettering av fordon för tekniska sektionens behov. Anslaget utökat 2022 då lastbilen behöver bytas. 

RENHÅLLNING 

Investering renhållning 

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom renhållningsverksamheten. 

FJÄRRVÄRME/FIBER 

Investering fjärrvärme/fiber 

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom fjärrvärme/fiberverksamheten. 
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Miljöredovisning 

Begränsad klimatpåverkan 

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC sin senaste klimatrapport. Budskapet i rappor-
ten är kristallklart – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar 
bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna 
måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs och det 
fort. 

Under året har förvaltningen jobbat med de 11 klimatlöften som vi tog 2020. Vi har levererat inom 
alla områden även om det inte gått att genomföra alla löften. Effekten av dessa åtgärder är svåra att 
mäta men när det gäller utsläpp från fordon ser vi ett tydligt trendbrott, denna minskning kan dock 
vara Coronarelaterad. 

Arbetet med kommunens klimatanpassning har dragit igång och det är tydligt att biologisk mång-
fald är viktig för att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat. 

Giftfri miljö 

Insamling av farligt avfall sker på returen likväl som via miljöbilen som gör 15 stopp runtomkring i 
kommunen både höst och vår. I projektet giftfri förskola pågår arbetet enligt handlingsplan men 
inga särskilda projekt har genomförts under året. Den giftfriaste lekmiljön är fortsatt ute i naturen. 
Andelen ekologisk odlad mat är fortsatt hög inom kosten. Glädjande är att se att de flesta förskolor 
har mer än hälften ekologiska produkter i sin meny. 

Vatten 

I slutet av 2021 antogs kommunens VA-plan. Dess handlingsplan syftar till att miljökvalitetsnor-
merna för våra vatten ska nås. Uppföljning av kalkningen i Musån visar som väntat att våtmarks-
kalkningen inte är tillräcklig för att upprätthålla pH-mål i de nedre delarna av vattensystemet. 
Finansiering av doserare säkerställdes i slutet av året genom stöd från länsstyrelsen. Projektering 
och upphandling planeras för 2022. Övriga kalkade vattendrag når målen. Under 2021 beviljades 
även statligt stöd för att inventera och återställa våtmarker i skogsmiljö. Detta leder till jämnare vat-
tentillgång och förbättrad vattenkvalitet. 

God bebyggd miljö 

Ytterligare ett viktigt styrdokument beslutades under 2021: Boråsregionens regional avfallsplan. 
Åtgärderna i denna syftar till att på allvar underlätta en cirkulär ekonomi som minskar konsumt-
ionens resursförbrukning och klimatpåverkan. Arbetet med vår nya översiktsplan startade under 
2021 vilken möjliggör att Tranemo kan växa på ett hållbart vis. 

Natur 

Även i år har bekämpningsåtgärder mot invasiva växter gjorts av feriearbetare mot lupiner och 
skunkkalla. 

En större naturvärdesinventering av främst tätortsnära skogar runt Tranemo och Limmared har 
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genomförts som ett viktigt underlag för kommande översiktsplan. Rapporten är tydlig att de flesta 
skogar nu har låg biologisk mångfald på grund av ett intensivt skogsbruk. Områden med bety-
dande naturvärden som uppmärksammades under inventeringen har efterhand skövlats av kom-
munen och vi når inte våra egna mål om att den biologiska mångfalden ska bevaras på kommunens 
egna mark i år heller. 

Sammanfattning 

Om 2020 beskrevs som ett historiskt år, så kan 2021 på ett sätt ses som ett förlorat år, de positiva 
effekter av Pandemin som minskat resande och lägre produktion är snart tillbaka på normala onor-
mala nivåer. Men 2021 var för Tranemos del året då viktiga styrdokument som den regionala av-
fallsplanen och VA-planen kom på plats för att styra upp en miljömässig hållbar förvaltning av vat-
ten och andra ändliga resurser. Antagandet av klimatlöften ökade fokuset på klimatarbetet i kom-
munen samtidigt som effekterna av ett förändrat klimat kräver åtgärder, så kallade klimatanpass-
ningar.  Dessa anpassningar genomförs för att skapa motståndskraft. Ekosystem i balans med hög 
biologisk mångfald är det mest kostnadseffektiva och resilienta vägen att möta framtidens kända 
likväl som oväntade konsekvenser. Det höga tryck på naturen och framför allt skogen som vi utsät-
ter den för gör motståndskraften lägre vilket i sin tur kommer slå mot oss själva. 

FNs konferens om biologisk mångfald startades försenat och i skymundan av pandemin i oktober 
2021. Med fortsättning under 2022 lyfter vi den viktigaste miljöfrågan. Det är inte temperaturen i sig 
som hotar mänskligheten, det är dom kollapsade ekosystemen. Barkborren är inget hot, den är en 
kanariefågel. 
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Befolkning & Arbetsmarknad 
Befolkning 

Tranemo kommun beslutade år 2020 att kommunen ska växa till 14 000 invånare år 2035. Kommu-
nen har under 2021 jobbat aktivt med att påbörja arbetet om en ny översiktsplan med syftet att visa 
hur kommunen långsiktigt vill växa och var. Under 2021 har kommunen jobbat mer processoriente-
rat med sina detaljplaner för bostäder, skola och industrier vilket är ett led i att få kommunen att 
växa. Under 2021 jobbade kommunen aktivt ihop med näringslivet genom föreningen Tillväxt Tra-
nemo med syftet att samverka, öka förståelse för varandra samt jobba för att bli fler invånare. 

Befolkningsmängden för Tranemo kommun mättes till 11 937 stycken år 2021, vilket är en ökning 
med 52 personer. Sedan 2015 har inflyttningen varit positiv i kommunen. En större etableringsför-
frågan om batterifabrik i Svenljunga kommun har gjort att efterfrågan på byggnation och villatom-
ter ökat i Tranemo kommun under 2021. Flera infrastrukturprojekt har ökat på planeringen och 
skapat förutsättningar att nå en ökad attraktivitet. Det tar tid att vända en befolkningstrend. Viljan 
att växa, den ökade planeringen, samverkan samt det ökade intresset av kommunen gör att det ser 
det positivt ut. 

Arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden är fortsatt hårt pressad på grund av Covid-19. I riket är 8,8 procent arbetslösa 
medan siffran i Tranemo kommun låg på 3,9 procent i arbetslöshet. I Tranemo kommun dominerar 
industrin med cirka 40 procent. Trots den starka industrin har Tranemo kommun många små före-
tag. Företagskluster ser vi bland annat i Dalstorp, Ljungsarp, Tranemo, Uddebo och Limmared. 

På grund av Covid-19 och ett utvecklat fibernätverk ökar möjligheten att starta upp företag på 
landsbygden. Under 2021 startade över 100 företag upp i Tranemo kommun. Skolan och näringsli-
vet jobbar aktivt för att öka kompetensförsörjningen till kommunen. Våra största arbetsgivare är 
Ardagh Glass Limmared AB och Nexans Sweden AB Grimsås. Pipelife Sverige AB i Ölsremma 
kommer att flytta under 2023 till huvudkontoret i Herrljunga kommun. 
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Samverkansnämnder 

Miljö- och byggnämnden 
Sedan 2019 har Tranemo gemensam bygg- och miljönämnd med Gislaveds kommun, där Gislaved 
är värdkommun. 

Tranemo köper även kart-, mät- och GIS-tjänster från Gislaved, detta sker genom samverkansavtal 
och ingår inte kostnaderna nedan. 

Ekonomiskt resultat 

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 0,1 0 0 

Kostnader -4,9 -5,1 -5,1 

-varav personalkost-
nader 

0 0 0 

Verksamhetens resul-
tat 

-4,8 -5,1 -5,1 

Budgetanslag 5,1 5,1 4,4 

RESULTAT 0,3 0 -0,7 

Resultatet för Tranemos kostnad för bygg- och miljönämnden är ett överskott på 0,3 mnkr. Under 
2020 gjordes en extradebitering från Gislaveds kommun på grund av att lämnade uppgifter om in-
täkter för miljö- o hälsoskydd var felaktigt beräknade i och med övergången från tidigare samver-
kanskommun. I budgeten för 2021 inräknades även denna kostnad, men då den var en engångsdebi-
tering uppstod inte kostnaden under året. 

Resultatet för Tranemos del av samverkansnämnden är ett överskott på ca 0,5 mnkr, beroende på 
höga intäkter för bygglov. Stor del av intäkterna är för arbete som kommer att utföras under kom-
mande år, vilket innebär att intäkterna kan bli lägre kommande år. Enligt avtalet ska varken över-
skott eller underskott innebära någon reglering mot Tranemo kommun under innevarande år. 

Pandemin har haft en betydande påverkan på verksamheten och hur den kan bedrivas. Priorite-
ringar har behövt göras och saker har fått hänskjutas till 2022, samråd med allmänheten, tillsyn 
m.m. har varit svårt att genomföra och interna processer har skjutits fram. 

Genomsnittstiden för en bygglovsansökan är ca 18-20 dagar vilket bedöms som ett mycket gott re-
sultat. Ärendemängden för byggenheten har varit ca 30% högre än normalt under 2021. Inom miljö 
har den planerade tillsynen inte utförts helt enligt planen, då det har saknats personal på grund av 
sjukskrivningar och uppsägningar. 10 personer har rekryterats under 2021. De första 5 månaderna 
av året utfördes inte platsbesök på grund av pandemin. 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Svenljunga och Tranemo kommun har sedan maj 2015 en gemensam arbetsmarknadsenhet, där 
Svenljunga kommun är värdkommun. Arbetsmarknadsenheten arbetar i huvudsak med att hjälpa 
personer till egen försörjning, arbete eller studier.  Sedan 2019 ingår även integration i arbetsmark-
nadsenhetens verksamhet. 

Ekonomiskt resultat 

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 13,7 5,1 16,4 

Kostnader -30,1 -22,1 -30,9 

-varav personalkost-
nader 

-23,1 -17,9 -26,3 

Verksamhetens resul-
tat 

-16,4 -17,0 -14,5 

Budgetanslag -17,0 -17,0 -15,3 

RESULTAT 0,6 0,0 0,8 

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett budgetöverskott med 223 tkr, där Tranemo kommuns andel 
uppgår till 118 tkr (53 %). Överskott redovisas bland annat för arbetsmarknadsåtgärder och övriga 
verksamheter, där pandemin har varit en bidragande orsak då verksamheten inte har kunnat bedri-
vas fullt ut. För integration redovisas en positiv budgetavvikelse med 346 tkr för främst personal, 
varav Tranemos andel uppgår till 167 tkr. 

  

IT-nämnden 
Ekonomi 
Det totala resultatet för verksamhet It 2021 är 213 tkr. Tranemos resultatandel uppgår till 77 tkr. Ett 
antal tjänstledigheter, en vakant tjänst och tidigare partiella sjukskrivningar under året ger ett posi-
tivt resultat på personalkostnaderna. 

Personal 
Under året har de långa sjukfallen fasats ut och alla medarbetare är efter partiella återgångar i arbe-
tet tillbaka helt. Det och färre korta sjukfall innebär för it:s del att den arbetade tiden har utvecklats 
positivt. 

Verksamhet 
Verksamhet it har under större delen av året arbetat hemifrån. It har bemannat kontoren i Ulrice-
hamn och Tranemo med personal som hanterat support, besök och leveranser. Majoriteten av möten 
och avstämningar har skett digitalt. 

Det som haft stor påverkan på it och verksamheterna under hela året är de leveransproblem som 
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pandemin inneburit. Stor komponentbrist över hela världen som påverkat tillverkningen av tek-
niska enheter. Till det kommer logistikproblemen. När det gäller datorarbetsplats har it inte kunnat 
följa den ordinarie utbytescykeln utan prioriterat utbyte av trasiga enheter och nybeställningar. Vid 
årets början var utbytesskulden 300 enheter och den har succesivt byggts på under året. Sedan okto-
ber månad har it kunnat börja byta ut enheter igen och skulden betas nu av. Förutsatt att leveranser 
fortsätter anlända är ambitionen att tillsammans med leverantören komma ikapp under 2022. 

Den stora volymen av distansarbete under året har inneburit en ökad trafik på internetlinan. Trafik 
har flyttats om för att minska belastningen. It har arbetat intensivt med att få till en ökning av kapa-
citeten. Den tekniska utrustningen är nu på plats, konfiguration och omkoppling är nu inom räck-
håll. Förändringen har försenats pga. leveransproblem, logistikbekymmer och frånvaro. 

Ekonomiskt resultat 

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 47,4 47,5 49,1 

Kostnader -47,2 -47,5 -47,4 

-varav personalkost-
nader 

-11,1 11,6 -10,1 

Verksamhetens resul-
tat 

0,2 0,0 1,7 

Budgetanslag 0,0 0,0 0,0 

RESULTAT 0,2 0,0 1,7 

Personalnämnden 
Personalfunktionen har haft ett ansträngt läge under 2021 med en hög personalomsättning som följd 
vars konsekvenser kommer att spilla över även 2022. Under 2021 rekryterades ny HR-chef som till-
trädde sin tjänst i januari 2022. Flera nya medarbetare kommer att rekryteras och tillträda sina tjäns-
ter på personalfunktionen under våren 2022. 

Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma personalnämnden organi-
serat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta med frågan om ”Heltid som norm” inom 
kommunerna. Enheten är även en central funktion för tillsättning av vikarier till kommunernas 
verksamheter. Förvaltningarna i Svenljunga och Tranemo menar dock att hanteringen av vikariean-
skaffningen strategiskt sett skulle fungera mer effektivt om arbetet sker lokalt i verksamheterna var-
för en omorganisation genomfördes under 2021 där bemanningsenheten lyftes bort från personal-
funktionen och tillskaffning av vikarier istället hanteras av i respektive kommun. 
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Ekonomiskt resultat 

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 5,4 5,0 5,3 

Kostnader -10,8 -10,2 -9,5 

-varav personalkost-
nader 

-7,7 -7,4 -6,5 

Verksamhetens resul-
tat 

-5,4 -5,2 -4,2 

Budgetanslag -5,2 -5,2 5,2 

RESULTAT -0,2 0,0 1,0 

EKONOMI 

Gemensam verksamhet/kostnader med Svenljunga +/- = - 0,2 mnkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om - 0,2 mnkr och förklaras nedan: 
-  Högre personalkostnader - 0,3 mnkr p.g.a. högre löneläge än budget och delvis del av avgångsve-
derlag 
- Högre konsultkostnader - 0,5 mnkr p.g.a. nyttjande av konsulttjänster utöver budget, vilket främst 
är kopplat till inhyrd interim HR-chef. 
- Lönesystem konsultationer + 0,2 mnkr p.g.a. uteblivet nyttjande av konsulttjänster 
- Lönekartläggning + 0,1 mnkr p.g.a. ej nyttjad budget 
- Högre ersättning från Svenljunga +0,3 mnkr p.g.a. av högre kostnadsläge ovan 

Gemensam bemanningsenhet med Svenljunga +/- = +0,4 mnkr 
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om + 0,4 mnkr, förklaras nedan: 
- Lägre personalkostnader + 0,6 mnkr p.g.a. vakant tjänst hela året 
- Lägre intäkter Svenljunga -0,2 mnkr p.g.a. lägre kostnader ovan 

Jämfört med årsredovisningen 2020 där samverkan gjorde ett positivt överskott om 1 mnkr är det en 
försämring om totalt 1,2 mnkr. Vid förra årsbokslutet var det åter ett större överskott på beman-
ningsenheten till följd av vakanta tjänster samt i övrigt lägre tillsättningsgrad på tjänster. 
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Sektionernas måluppfyllelse & ekonomi 

Servicesektionen 

Verksamhetsområde 

Kanslifunktionen 
Funktionen arbetar bl.a. med processtöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, politiska be-
redningar och utskott. Funktionen har även det övergripande ansvaret för kommunens diarieföring 
och arkiv. Kommunens reception och telefonväxel finns på funktionen samt kommunens jurist. 

Kommunledningsstaben 
I kommunledningsstaben ingår kommunikation, folkhälsa, kvalitetsarbete, säkerhetssamordning 
och trygghetssamordning. Kommunikatörerna arbetar med strategiska kommunikationsfrågor och 
kvalitetsstrateg ansvarar för kommunens övergripande kvalitetsarbete. Folkhälsostrateg, säkerhets-
samordnare och trygghetssamordnare bildar tillsammans enheten ”Trygg och säker kommun 
(TSK)” som driver, samordnar och utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
i kommunen. 

HR-funktionen  
HR-funktionen är gemensam med Svenljunga kommun där Tranemo kommun är värdkommun. 
Funktionen sköter lönehantering och pensionsfrågor för båda kommunerna. Funktionen fungerar 
också som stöd åt övriga sektioner och nämnder i båda kommunerna vid rekrytering, arbetsmil-
jöfrågor, rehabiliteringsärenden och övriga HR-frågor. 

Ekonomifunktionen 
Funktionen har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, ekonomstöd till övriga sekt-
ioner, stöd i upphandlingsfrågor, avtalsfrågor och försäkringsfrågor. 

Gemensam IT-nämnd med Ulricehamn 
Samverkansavtal med Ulricehamn finns gällande IT-utveckling och drift där Ulricehamn är värd-
kommun. Servicesektionen har tillsynsansvaret från Tranemos sida gällande IT-verksamheten. 

Sammanfattning  

1. Servicesektionen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande 4,9 mnkr. 
2. Servicesektionen redovisar en god måluppfyllelse och kvalitet. Utvecklingspotential finns organi-
sationsövergripande avseende verksamhetsplanering och budgetföljsamhet. 

Sammanfattande resultat 

Måluppfyllelse 
Servicesektionen redovisar en god måluppfyllelse för verksamhetsår 2021. De fyra utvecklingsmål 
som funnits under året bedöms uppfyllda. 

Ekonomi 
Servicesektionen gör ett samlat överskott om 4,9 mnkr. Av resultatet består sektionens driftresultat 
av ett överskott om 0,4 mnkr, resterande 4,5 mnkr är hänförligt till ej nyttjade särskilt märka poster. 
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Sammanfattande analys 

Utveckling 
Samtliga uppsatta utvecklingsmål för verksamhetsår 2021 är uppfyllda. Fokus i servicesektionens 
utvecklingsarbete har varit på organisationens chefer samt korrekt och professionell ärendehante-
ring och rapportering till våra politiska forum. Här är vår sammanfattande bedömning att vi tagit 
stora positiva kliv i rätt riktning. Genom vår styrmodells intåg i organisationen är bedömningen att 
sektionen, utifrån vårt grundläggande uppdrag, hittat mer rätt än tidigare i vårt utvecklingsarbete. 

Kvalitet 
Som sektion är kvalitet utifrån identifierad kvalitetsfaktor med tillhörande indikatorer uppfyllt. Vi 
ser däremot att vi som hel organisation inte når så långt som vi hade önskat. Andelen i hela organi-
sationen som genomfört verksamhetsplanering i enlighet med beslutad styrmodell uppgår till 85 
procent och andelen organisatoriska nivåer som vid årets slut håller budgeterad ram uppgår till 67 
procent. För båda dessa indikatorer ska ambitionsnivån alltid vara 100 procent. Glädjande i sam-
manhanget är att våra tre kärnsektioner redovisar ett samlat positivt driftsresultat. 

Personal 
Sjukskrivningarna på sektionen har ökat i jämförelse med föregående år. Vi ser en ökning med näst-
an dubbelt så hög andel. I mars genomfördes en arbetsmiljökartläggning på en av funktionerna 
inom sektionen, och åtgärder vidtogs. Sannolikt har brister i arbetsmiljön påverkat ökningen av 
sjukfrånvaron. För vissa delar av sektionen har arbetsbelastningen varit hög under perioder, bland 
annat på grund av pandemirelaterade faktorer och behov av ökat stöd till enskilda sektioner med 
anledning av omställningsarbete för en budget i balans. Även dessa faktorer ligger sannolikt till 
grund för ökningen. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Utveckling  
Stöd i digitaliseringsarbete är fortsatt ett viktigt utvecklingsmål för servicesektionen. Under 2022 
kommer vi fortsatt mäta vår digitala mognad och utifrån utfallet av mätningen designa och inrikta 
vårt fortsatta utvecklingsarbete för att ta kliv i rätt riktning. Utöver mätningen kommer ett första 
steg tas mot att skapa ett "mina sidor" för våra kommuninvånare, där ärenden hos kommunen kan 
samlas på ett och samma ställe. Fokus under 2022 kommer också ligga på att skydda våra informat-
ionstillgångar. Här kommer vi under året resursförstärka för att öka takten i vårt informationssä-
kerhetsarbete. Även en digital politikerplattform är under uppbyggnad och kommer att lanseras 
under året. 

Stöd i strategisk lokalförsörjning är ett område som blivit allt viktigare att omhänderta. Stora investe-
ringar kommande år i kombination med att kommunen ska växa och bli 14 000 invånare 2035 kom-
mer ställa allt högre krav på en strategisk lokalförsörjning. Ökat fokus inom detta område kommer 
därför ske under 2022. 

Definition av stödfunktionernas roll kommer utifrån 2021 års utvecklingsarbete att fortsätta. I praktiken 
innebär det att hela sektionen kommer arbeta med att tydliggöra våra roller. Målsättningen med 
arbetet är att än bättre definiera vårt grunduppdrag och på det sättet vässa samspelet med kärn-
verksamheterna ytterligare. 

Chefers organisatoriska uppdrag kommer fortsatt vara ett område att utveckla. Utifrån de kunskaps-
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höjande aktiviteter och erfarenhetsutbyten som genomförts under 2021 kommer nästa steg vara att 
tydliggöra chefers roll och ansvar utifrån ett helhetsperspektiv. 

Målet om en attraktiv arbetsgivare kommer under 2022 ytterligare omhändertas. Vi kommer rikta sär-
skilt fokus på ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete för hälsosamma och friska arbetsplatser, 
vilket i sin tur är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kvalitet 
Under 2022 kommer vi ytterligare utveckla det verksamhetsnära stödet. I praktiken innebär det 
bland annat att samordna stöd avseende ekonomi, HR och kvalitet vid månads- och tertialuppfölj-
ningar med samlade chefsgrupper för kunskapsutbyten och kollegialt lärande. Vi kommer också 
under 2022 ta fram koncept för omvärldsanalys som ska ligga till grund för verksamhetsplanering 
samt vara ett stöd i kommande budgetprocesser. 

Utöver ovanstående utvecklingsarbete kommer fortsatt budgetföljsamhet på våra organisatoriska 
nivåer samt genomförd verksamhetsplanering i enlighet med styrmodellen att följas upp. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 

Utveckla arbetssätt för dialog 
med de vi är till för 

Under 2021 har servicesektion-
en haft stort fokus på att ge-
nomföra och verkställa kom-
munens budget- och uppfölj-
ningsprocess. Övergripande 
kan mycket glädjande konsta-
teras att kommunens resultat 
för sektionerna för blått andra 
gången de senaste decenniet 
visar på en positiv drift. De 
underskott som legat för åter-
ställande från förra året hante-
ras också, vilket ger kommu-
nen goda förutsättningar att 
kliva in i 2022. 
Uppföljningen sker numera 
varje månad av alla chefer och 
rapporteras i Stratsys för vi-
dare rapporteringen till kom-
munstyrelsen. Det finns också 
möten månadsvis mellan 
kommunchef, ekonomichef 
och sektionschefer för att följa 
upp. Under 2022 kommer även 
HR-chef att delta. Detta skapar 
förståelse för helheten. Inför 
2022 har denna process ut-
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Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 
vecklats ytterligare. 
Budgetprocessen har genom-
förts, och för första gången har 
kommunen haft en färdig de-
taljbudget innan nästa år star-
tar. 
Politiken har också framgångs-
rikt lyckats att hantera ett 2021 
med fortsatt pandemi och kon-
troll på räkenskaperna. Dels 
har kommunen, utanför sekt-
ionernas drift, klarat av att ta 
kostnader om närmare 10 
mnkr och redovisar ett starkt 
resultat. En stor bidragande 
faktor har varit att det under 
2021 i motsats till 2020 inte 
tagits beslut som under året 
belastat stora kostnader. 

Utveckla ledarskap 

På chefsdagen i november 
2021 presenterades chefstrap-
pan för kommunens chefer. 
Chefstrappan lanseras under 
februari 2022. Samtliga befint-
liga chefer ska genomföra ut-
bildningen senast den 31 maj 
2022. Vid nyrekrytering av 
chefer har överordnad chef 
ansvaret för att säkerställa att 
chefstrappan ingår som en del 
i introduktionen. 

Utveckla arbetsplatskulturen  Målet är uppfyllt 

Tema arbetsplatskultur har 
under 2021 angripits på flera 
sätt. Kommunövergripande 
har vi framförallt arbetat med 
att tydliggöra roller. I prakti-
ken har det inneburit att vi 
arbetat med framförallt två 
delar. Den ena delen om 
chefsuppdraget och den andra 
delen om stödfunktionernas 
roll. 
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Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 
Chefsuppdraget  
Under året har vi arbetat med 
både kompetenshöjande insat-
ser och olika former av erfa-
renhets- och kunskapsutbyten 
avseende chefsuppdraget. In-
gången har varit att fläta 
samman chefsuppdraget 
kopplat till en tillitsbaserad 
styrning och ledning - som vår 
styrmodell i Tranemo kom-
mun vilar på. Tre huvudspår 
som vi arbetat särskilt med har 
varit: 

• Chefskapet och ledar-
skapet 

• Chefens organisato-
riska förutsättningar 

• Chefens samspel med 
stödfunktionerna 

Utgångspunkten i arbetet med 
chefsrollen och uppdraget som 
chef är att vi, med tydliga rol-
ler, ansvar och arbetssätt för-
flyttar vår arbetsplatskultur i 
önskvärd riktning. Kopplat till 
Tranemo kommuns styrmodell 
har vi därför lagt särskilt fokus 
på framgångsfaktorer för che-
fer i en ledningsfilosofi som 
vilar på tillit. I praktiken har 
det handlat om hur man som 
chef kombinerar ett nära och 
strategiskt ledarskap samt 
skapar handlingsutrymme i 
kombination med att utföra 
kvalitetssäkring och kontroll. 
Stödfunktionernas roll  
Parallellt med att vi under året 
lagt fokus på chefsuppdraget 
har vi även riktat ljus mot våra 
stödfunktioners roll. Även här 
har vi under året genomfört 
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Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 
kompetenshöjande insatser i 
kombination med erfarenhets- 
och kunskapsutbyten. In-
gången i de kompetenshöjande 
insatserna har varit att försöka 
hitta en balans mellan stöd-
funktionernas olika roller, vil-
ket kortfattat kan beskrivas 
som att vara ett aktivt, engage-
rat och initiativtagande stöd i 
kombination med att vara tyd-
lig med att chefen har ansvaret 
- alltså att aktivt stödja utan att 
ta över ansvar. 

Korrekta beslutsunderlag  Målet är uppfyllt 

Professionella och korrekta 
beslutsunderlag är en grund-
förutsättning för en välfunge-
rande ärendehantering. En 
tydligare process med tillhö-
rande rutin är framtagen för 
förvaltningen kopplat till tjäns-
tepersonsberedningen (TPB), 
som är den instans alla poli-
tiska ärenden går igenom in-
nan de träffar beredande ut-
skott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Framar-
betade rutiner bedöms kvali-
tetssäkra ärendehanteringen 
ytterligare. 
Även korrekt hantering av 
medborgarförslag, motioner 
och uppdrag är en grundförut-
sättning för en god politisk 
ärendehantering. För att kvali-
tetssäkra förvaltningens hante-
ring har uppdaterade rutiner 
införts för att säkerställa efter-
levnad på svarstider mm. 

Uppföljning av kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
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Kvalitetsfaktor Period Kommentar 

Effektiva processer  Tertial 3 2021 
 Kvalitén är på väg 

att uppnås 

Servicesektionen  
Servicesektionen be-
dömer sammantaget 
att kvaliteten är på väg 
att uppnås för verk-
samhetsår 2021. Av 
sektionens tre kvali-
tetsindikatorer åter-
finns en som grön 
(kvalitet uppnås) och 
två som gula (kvalitet 
är på väg att uppnås). 
Analys 
De tre indikatorerna 
som finns framtagna 
utgår från ett övergri-
pande förvaltningsper-
spektiv. Ambitionsni-
vån avseende genom-
förd verksamhetspla-
nering i enlighet med 
styrmodellen och en 
budget i balans för alla 
organisatoriska nivåer 
i Tranemo kommun 
ska alltid vara 100 %. 
Här kan vi se att vi 
som hel förvaltning 
har ytterligare förbätt-
ringspotential. För 
servicesektionens räk-
ning kan vi dock utläsa 
att samtliga funktioner 
har genomfört sin 
verksamhetsplanering 
och att alla utan en har 
en budget i balans. 
 
  

Effektiva processer 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 

Andel verksamheter som ge-
nomfört planering  
 
 

Tertial 3 2021 

Kommunen totalt  
Totalt i kommunen ser vi att 
antalet organisatoriska nivåer 
som genomfört nulägesana-
lys, beskrivit kvalitetsfaktorer 
och planerat utvecklingsmål 
vid avstämningstillfället i 
februari 2021 var 69 av 81 
verksamheter. Av de 12 verk-
samheter som inte har en 
komplett planering är det åtta 
verksamheter inte dokumen-
terat någon nulägesanalys 
eller planering alls. De andra 
fyra verksamheterna har på-
börjat arbetet men inte färdig-
ställt. 
Servicesektionen 
Samtliga funktioner i Service-
sektionen har gjort sin plane-
ring inför verksamhetsår 
2021. Planeringsarbetet har 
under året utvecklats ytterli-
gare avseende intern kontroll 
kopplat till samverkans-
nämnd personal som vi har 
tillsammans med Svenljunga 
kommun. I praktiken innebär 
det att risker inom HR-
området har arbetats fram 
och utgör därmed grund för 
en intern kontrollplan för 
nämnden. 
Analys 
Utfallet har analyserats och 
överordnad chef för de verk-
samheter som inte genomfört 
planering inför verksamhets-
år 2021 har informerats. Nya 
arbetssätt och rutiner för pla-
nering- och uppföljning tar 
tid att implementera i en hel 
organisation. År 2021 var 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
första året som styrmodellen i 
alla dess delar togs i bruk, 
vilket skulle kunna vara en 
förklaring till att vi inte når 
100 procent för kommunen 
totalt. Det är däremot av yt-
tersta vikt att hela organisat-
ionen efterlever de ramar och 
principer som finns för styr-
ning och ledning i Tranemo 
kommun. Det är först då vi 
kan få full effekt och genom-
slag av styrmodellens intent-
ioner. Något annat än ett ut-
fall på 100 % för genomförd 
nulägesanalys och planering 
inför verksamhetsår 2022 är 
därför inte acceptabelt. 

 
Budget i balans  
 
 

Dec 2021 

Sammantaget kan konstateras 
att en majoritet av verksam-
heterna håller sig inom tillde-
lade budgetramar, vilket vi-
sar på god kontroll. 
Det finns dock fortsatt verk-
samheter som inte hanterar 
sin verksamhet inom givna 
ramar, vilket är något vi fort-
satt kommer behöva arbeta 
med. Genom kontinuerliga 
uppföljningar, krav på åt-
gärdsplaner och närvarande 
stöd ser vi att kommunen är 
bra rustade inför 2022. 
Det kan också finnas en effekt 
av att vissa chefer inte håller 
budget till förmån för att 
andra genererar ett överskott. 
Sammantaget visar hela 
kommunens driftresultat på 
en budgetföljsamhet (till och 
med ett överskott) bland våra 
sektioner, vilket är mycket 
positivt. För blått andra 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
gången det senaste decenniet 
redovisar våra tre kärnsekt-
ioner ett samlat positivt 
driftsresultat. 
 
Resultat på sektion: 
Service: +4,9 mnkr 
Samhäll: +1,5 mnkr 
Omsorg: +3,7 mnkr 
Lärande: -2,0 mnkr 
Totalt + 8,1 mnkr 
Verksamheter som inte hål-
ler budget: 
Omsorgen 7/21 = 33,3% 
Service 0/5 = 0% 
Lärande 7/13 = 53,8% 
Samhäll 4/15 = 26,7% 
Totalt 18/54 = 33 % 

 
Främjande av digitalisering  
 
 

2 021 

Tranemo kommun behöver 
aktivt använda de möjligheter 
digitaliseringen för med sig 
på alla nivåer och inom alla 
sektioner. Den långsiktiga 
planeringen behöver ta hän-
syn till nya tekniska lösningar 
och förändrade beteende-
mönster. 
Digitaliseringsseminarier  
Seminarier på tema digitali-
sering med syfte att väcka 
nyfikenheten och digitala 
initiativ har genomförts vid 
sex tillfällen under 2021. Hälf-
ten av tillfällena har varit av 
mer generell karaktär medan 
resterande har varit sektions-
specifikt inriktade. Inbjudan 
har i första hand riktats till 
organisationens chefer, som i 
sin tur haft möjlighet att 
bjuda med nyckelpersoner 
från sin enhet, verksamhet 
eller sektion. Varje semi-
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
narium har spelats in och 
publicerats på vårt intranätet 
och på det viset tillgänglig-
gjorts för alla våra medarbe-
tare. 
Teman för årets digitalise-
ringsseminarier har varit: 

1. Nyttorealisering och 
förändringsarbete 

2. Digitalisering fokus 
samhällsutveckling 

3. Förvaltning och struk-
tur 

4. Digitalisering fokus 
lärande 

5. Digitalisering fokus 
omsorg 

6. Digital backspegel 
2021 

Efter varje digitaliseringsse-
minarium har en utvärdering 
skett. På frågan hur ämne och 
innehåll upplevts under se-
minarierna kan vi se att re-
sponsen varit god. På en fem-
gradig skala, där 1 är lägst 
betyg och 5 är högst, uppgår 
snittet till totalt 4,3. Därmed 
bedöms kvalitetsfaktorn som 
uppfylld. 
Utöver digitaliseringssemi-
narier har ett antal andra di-
gitaliseringsaktiviteter ge-
nomförts eller utvecklats yt-
terligare. Nedan beskrivs 
några av dem. 
E-tjänster  
Under året har sammanlagt 
17 nya e-tjänster tagits fram i 
Tranemo kommun, fördelat 
på fem interna och 12 externa 
e-tjänster. Vi ser samtidigt att 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
användning av både interna 
och externa e-tjänster ökat 
förhållandevis kraftigt i jäm-
förelse med föregående år. 
Användningen av interna e-
tjänster har ökat från 245 år 
2020 till 1335 stycken år 2021, 
vilket motsvarar en ökning 
med 1090 ärenden. Använd-
ningen av externa e-tjänster 
ökade från 520 stycken år 
2020 till 4281 stycken år 2021, 
vilket motsvarar en ökning 
med 3761 ärenden. Flest 
ärenden år 2021 i en enskild 
e-tjänst återfanns i ansökan 
om lunchersättning för elever 
med distansundervisning. 
Den interna e-tjänst som an-
vändes mest frekvent under 
2021 var beställning av an-
ställningsavtal. 
RPA 
Vid årsskiftet 2021/2022 av-
slutades vårt gemensamma 
införandeprojektet av auto-
mationsplattformen (RPA) 
som vi drivit tillsammans 
med Ulricehamns kommun. 
Därmed finns nu ett nytt 
verktyg att använda för alla 
verksamheter som vill digita-
lisera processer. Projektet har 
tagit fram en teknisk installat-
ion och metoder och arbets-
sätt för hur arbetet med 
automationer i Tranemo och 
Ulricehamns kommuner ska 
gå till. Vår gemensamma IT-
verksamhet förvaltar auto-
mationsplattformen och ut-
vecklar automationer till-
sammans med verksamheten 
som beställer och äger själva 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
automationen. I Tranemo 
kommun var vid årsskiftet 
2021/2022 fyra automationer 
på gång och två i drift. 
Digital mognad  
År 2021 var första året som 
Tranemo kommun genom-
förde mätningar i digital 
mognad. Mätningen är ett 
sätt för oss att definiera inom 
vilka delar vi har hög digital 
mognad, men också inom 
vilka delar det finns utveckl-
ingspotential. Mätningen ge-
nomfördes vid två tillfällen 
under år 2021, en gång på 
våren och en gång på hösten. 
Glädjande kan vi konstatera 
att vi förflyttat oss i positiv 
riktning mellan mätperioder-
na. 
Nytt intranät 
I april 2021 lanserades vårt 
nya intranät. Genom funkt-
ionalitet som vi tidigare inte 
haft tillgång till bedöms det 
nya intranätet vara betydligt 
mer effektivt ur ett kommu-
nikationsperspektiv. Intranä-
tet är designat och integrerat 
med Microsoft 365, vilket 
medför digitala möjligheter 
organisationen tidigare inte 
haft möjlighet eller tillgång 
till. 
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Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 10,3 8,9 12,8 

Kostnader -53,0 -56,5 -71,5 

-varav personalkost-
nader 

-34,6 -36,8 -40,6 

Verksamhetens resul-
tat 

-42,7 -47,6 -58,7 

Budgetanslag 47,6 47,6 43,9 

RESULTAT 4,9 0,0 -14,8 
 

Nettokostnader (mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Ekonomifunktionen -7,5 -8,3 -9,4 

Kanslifunktionen -7,0 -6,6 -6,3 

HR-funktionen -9,2 -9,4 -8,8 

Kommunledningsstaben -8,2 -8,6 -4,5 

Kommunchef -2,3 -5,7 -20,1 

Politik -8,5 -9,0 -9,6 

Summa -42,7 -47,6 -58,7 

I servicesektionens utfall för år 2020 ingår kostnader som avser coronapandemin. 

Vilka budgetavvikelser finns för perioden? 

Servicesektionen gör ett samlat överskott om 4,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än vid senaste upp-
följningen. Förbättringen förklaras av att medel avsatta för kommunreserv (2 mnkr) medvetet inte 
räknats med i tidigare prognoser. Överskottet totalt motsvarar ungefär 10 procent av sektionens 
ram. 

Av resultatet består sektionens driftresultat av ett överskott om 0,4 mnkr, vilket är en försämring 
från föregående prognos (0,7 mnkr). Försämringen beror på personalkostnader av engångskaraktär. 
Överskottet för driften motsvarar ungefär 1 procent av sektionens ram. 

Årets resultat hämtar hem underskottet från 2020 motsvarande 0,3 mnkr för servicesektionen. Reste-
rande 4,5 mnkr är hänförligt till ej nyttjade särskilt märka poster enligt nedan: 
- Sociala investeringar 1 mnkr 
- Omställning ny sektion 0,5 mnkr 
- KS oförutsett 1 mnkr 
- Kommunreserv 2 mnkr 
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Vad beror avvikelserna på? 

Övergripande återfinns de största överskotten på driften inom ökade intäkter. Intäkterna har ökat 
inom bland annat inkasso, ersättning från bolagen för köp av tjänster samt ersättning för utbild-
ningsinsatser. 

 
  

  

Enhet Dec Kommentar 

Övriga poster 4,5 
Sociala investeringar 1 
mnkr/Ny organisation 0,5 
mnkr/Kommunreserv 2 mnkr 

Kommunchef 0,0 
Har kostnader i nivå med 
budget 

Ekonomichef 0,8 

Föräldraledig tjänst samt 
högre intäkter (inkasso, för-
säljning av VD & upphand-
lingstjänster) 

Personalchef 0,3 
Vakant tjänst inom beman-
ningsenheten 
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Enhet Dec Kommentar 

Stabschef 0,3 
Föräldraledig  tjänst under 
delar av året 

Kanslichef -0,4 
Personalkostnader av en-
gångskaraktär 

Politik -0,5 
Extern utredning Centralen 
och högre kostnader bered-
ningar 

Totalt 4,9  

  

Personal 

Antal anställda på servicesektionen har blivit färre i jämförelse med föregående år. Anledningen till 
minskningen vid avstämning per den 31/12 2021 var ett antal vakanta tjänster som tillsätts under 
första delen av år 2022. Även en omorganisation som genomförts under året inom sektionen påver-
kar minskningen. Könsfördelningen är dock i princip som tidigare med en tydlig majoritet kvinnor 
på sektionen. 

Både den långa och korta sjukfrånvaron har ökat under år 2021 i jämförelse med år 2020. Sjukskriv-
ningssiffrorna i rapporten för servicesektionen år 2020 inbegriper bemanningsenheten eftersom be-
manningsenheten vid den tidpunkten var organisatoriskt placerad hos sektionen. Exkluderas be-
manningsenheten från 2020 års uppföljning är utfallet på sjukfrånvaron för servicesektionen 1,86 %. 
Bemanningsenhetens arbetade timmar samt medföljande sjukfrånvaro registreras för år 2021 hos 
omsorgsektionen och inte servicesektionen. Vi kan därmed konstatera att den korta sjukfrånvaron 
år 2021 ökat med 1,71 %, från 1,86 % till 3,57 %, samtidigt som den långa sjukfrånvaron ökar från 
0,16 % till 0,95 %. 

Sjukskrivningarna har under året fördelats på olika funktioner och är av olika karaktär. Några beror 
på arbetsmiljöförhållanden och är därmed arbetsrelaterade. Andra har skett på grund icke arbetsre-
laterade faktorer. 

Analys 

De flesta av sektionens medarbetare har under pandemin haft möjlighet att arbeta hemifrån. Dock 
inte alla. Pandemirelaterad sjukskrivning i kombination med hög arbetsbelastning för delar av sekt-
ionen är troliga faktorer som bidrar till en ökad sjukfrånvaro under år 2021. Den ökade arbetsbelast-
ningen beror bland annat på behov av ökat stöd till enskilda sektioner i samband med omställ-
ningsarbete och andra åtgärder för en budget i balans. 

Under året har också en arbetsmiljökartläggning genomförts på en av sektionens funktioner. Åtgär-
der vidtogs därefter men sannolikt har brister i arbetsmiljön påverkat ökningen av sjukfrånvaron. 
Den ökade personalomsättningen på sektionen kan till största del också härledas till genomförd 
arbetsmiljökartläggning. 

Vid de tillfällen det funnits behov av adekvata rehabiliteringsinsatser under året har dessa vidtagits 
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för berörda medarbetare. Vi kan vid årets slut konstatera att samtliga medarbetare återgått helt eller 
påbörjat återgång i arbete. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  2021 2020 

Antal personer 38 43 

Tillsvidareanställda 36 39 

Visstidsanställda 2 4 

Antal årsarbetare 37,6 42,2 

   

Timanställda 2 158 

Antal timmar 689 5 057 

Antal årsarbetare 0,35 2,55 

Kön månadsavlönade 

  2021 2020 

Andel män 10,5% 11,6% 

Andel kvinnor 89,5% 88,4% 

Sjukfrånvaro 

  2021 2020 

Totalt 3,57 % 3,19 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,95 % 0,16 % 

Personalomsättning 

  2021 2020 

Personalomsättning 20,0% 13,5% 
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Lärandesektionen 

Verksamhetsområde 

Lärandesektionen bedriver förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymna-
sieskola och vuxenutbildning. Gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna bedriver vi inte 
själva utan köper av andra huvudmän. 

1. Förskola Det bedrivs förskoleverksamhet på 14 unika platser i kommunens regi. Dessa finns i 
totalt tio orter. På fem av de små förskolorna är också fritidshemsverksamhet inkluderad i försko-
lan. 

2. Grundskola, fritidshem och grundsärskola. Grundskola inkl. förskoleklass bedrivs idag i fem av 
kommunens orter och i anslutning till varje f-6-skola finns också ett fritidshem. Särskolan ligger i 
centralorten men en del elever i de lägre åldrarna läser integrerat på skolorna nära hemorten. I cen-
tralorten finns också kommunens enda 7-9 skola, Tranängskolan. 

3. Gymnasieskola och vuxenutbildning. Tranemo Gymnasieskola ligger mitt i centralorten och 
erbjuder en bra mix av högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildningar. 
Gymnasiet bedriver även viss vuxenutbildning inom vård och omsorg och industri men SFI utgör 
den största delen. 

4. Barn- och elevhälsa På övergripande nivå finns en central Barn- och elevhälsa där bl.a. Familje-
centralen ingår. Denna verksamhet är lokaliserad till Resurscentrum i Tranemo.  

5. Övergripande verksamhet - administration. Innefattar ett mindre kansli som leder, planerar och 
administrerar sektionen. Härifrån hanteras även övergripande frågor såsom skolskjutsar, ersätt-
ning/bidrag/avtal med andra huvudmän, digitala resurser etc. 

  

Sammanfattning  

Året har präglats av pandemin som påverkat verksamheten på många sätt. En mycket stor arbetsin-
sats har krävts för att bemanna, arbeta med smittspårning i våra verksamheter samt att informera 
vårdnadshavare och se till att ha aktuell information. Stabsmöten varje vecka har fått det att fungera 
bra tillsammans med en utsedd kontaktperson gentemot smittskydd och regionen som har haft i 
uppgift att sprida aktuell information. 

Måluppfyllelse redovisas i sektionens kvalitetsrapport som omfattar läsåret 20/21. Resultatet för 
höstterminen 21 redovisas i kommande kvalitetsrapport. 

Den ekonomiska omställningen har genomförts enligt planerade åtgärder och en del av dem faller 
även ut under 2022. Åtgärdsplanen har genomförts i stort sett på alla enheter där det varit möjligt, 
vissa har inte kunnat genomföra alla delar då grundbemanningen då inte skulle kunna hållas. 

I november slutade Sektionschefen abrupt och en tillfällig organisation skapades. I december fanns 
en tf. sektionschef på plats på deltid för att skapa kontinuitet och trygghet samt för att förbereda för 
en kommande ny sektionschef. 

Ett kraftfullt kvalitetsarbete har genomförts och fördjupade analyskunskaper och ekonomisk med-
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vetenhet har kommit på plats i hela chefsorganisationen. 

Flera genomlysningar har gjorts av externa parter (KPMG), dessa har hjälpt till att gå på djupet i 
analyserna. 

Internt har ett gott samarbete bibehållits i chefsgruppen. 

Sektionen har använt statsbidrag som har stärkt nuvarande mål och ett stort projekt om Nyanländas 
lärande har startats under 2021. 

Sammanfattande resultat 

Ett stort anpassningsarbete har ägt rum då sektionen gick in med ett underskott på 17,0 mnkr. Re-
sultatet är -0,1 mnkr utöver ett avgångsarvode till Sektionschefen på 1,9 mnkr. Kvalitetsrapporten 
beskriver måluppfyllelsen. Det finns utvecklingsområden att arbeta vidare med. 

Samarbetet med Omsorgsektionen, BUS, har kommit igång bra. En aktivitetsplan finns för det fort-
satta arbetet 2022. Familjecentralen har startat sin verksamhet under hösten. 

Insatsen Nyanländas lärande pågår enligt plan. 

Sammanfattande analys 

Under 2021 har ekonomistödet varit begränsat då ordinarie resurs varit tjänstledig och flera ekono-
mer ersatt i olika delar. Det innebar en stor brist i kontinuitet och kunskap om Lärandesektionens 
verksamhet. Trots detta är sektionen inte långt ifrån en budget i balans år 2021. Genom lojalitet mot 
uppdraget och samarbete inom hela sektionen har detta varit möjligt. Processen startade med att ta 
fram en bruttolista av möjliga åtgärder och arbetet inleddes med att ta med fler åtgärder än vad un-
derskottet visade. Detta för att det fanns osäkerhet i vad som gick att genomföra. Åtgärderna har 
inneburit en minskning av verksamheternas personal. Konsekvenser på kort sikt har tillsammans 
med pandemin skapat en mycket stor press på personalen. De långsiktiga konsekvenserna på så väl 
barns och elevers måluppfyllelse som personalens arbetsmiljö och hälsa har vi ännu inte kunnat se. 

Utveckling och implementering av det systematiska kvalitetsarbetet har pågått, men inte nått så 
långt som vi önskat. Detta beror delvis på den arbetsbelastning som pandemin har inneburit för 
chefer tillsammans med att kvalitetsansvariges ansvarsområden utökats så att support och utveckl-
ing har fått stå tillbaka. 

Sektionen är i stor utsträckning beroende av nuvarande nivåer av statsbidrag för att bedriva vår 
verksamhet. 

Sektionschefen slutade abrupt vilket medförde att analyser och verksamhetsdialoger inte har kun-
nat genomföras fullt ut. Överföring av information har saknats och genomlysning och analyser be-
höver fördjupas under 2022. Sektionen behöver känna tillit från ledning, förtroendeskapande kom-
munikation och transparens behöver tillskapas samt tydlighet i samverkan med den politiska orga-
nisationen. 

BUS och familjecentral är två områden som handlar om att samverka i olika former för barns och 
ungas bästa. Detta har fungerat mycket väl under året och vi har nu en fungerande verksamhet med 
öppen förskola igång. Pandemin har medfört vissa begränsningar i hur mycket vi kunnat träffas och 
även till viss del för innehållet i verksamheten. 
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Arbetet med Nyanländas lärande har pågått hela året med start i nulägesanalys och framtagande av 
åtgärdsplan. I november gick arbetet in i en genomförandefas då projektledaren startade sin tjänst. 
Sett till Tranemo kommuns socioekonomiska förutsättningar är det mycket viktigt att vi jobbar med 
villkoren och höjer kompetensen som krävs för flerspråkiga barns och elevers lärande. 

För övriga prioriterade mål som är kopplade till skolans styrdokument hänvisar vi till Lärandesekt-
ionens Kvalitetsrapport lå 20/21. Sammanfattningsvis har sektionen utvecklingsområden inom 
måluppfyllelse men samtidigt menar Skolverket att resultaten, enligt residualvärdet (ett jämförel-
semått), är goda utifrån Tranemos socioekonomiska förutsättningar (värdet residual förklaras i Kva-
litetsrapporten). Många insatser pågår och flera bekostas av statsbidrag för att uppnå en högre 
måluppfyllelse och skapa en bra plattform för våra barn och unga. 

  

  

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Under 2022 behöver ekonomiska analyser göras utifrån den stora omställning som genomförts 2021. 
Den process som startades med att ta fram en bruttolista av möjliga åtgärder behöver följas upp. 
Åtgärderna har inneburit en minskning av verksamheternas personal och konsekvenserna måste 
kopplas till måluppfyllelse. 

De långsiktiga konsekvenserna på så väl barns och elevers måluppfyllelse som personalens arbets-
miljö och hälsa har vi ännu inte kunnat se, detta måste också följas noga. Pandemin har också skapat 
en relationsskuld som behöver repareras. 

Sektionen är i stor utsträckning beroende av nuvarande nivåer av statsbidrag för att bedriva sin 
verksamhet. 

Organisationen är ändamålsenlig, men externa granskningar har visat på brister i elevhälsans an-
svarsområde, vilket måste ses över. Många uppdrag har tillkommit som är tvärsektoriella, samt fa-
miljecentral och den centrala resursen för detta arbete ihop med kvalitetsarbete är inte tillräcklig. 
Även när det gäller digitalisering och omställning utifrån det som krävs behöver det centrala kans-
liet ses över. I några av rektorsområdena krävs rekrytering till rektorstjänster och en omställning att 
genomföra gymnasiesärskola på hemmaplan är påbörjad. 

Utveckling och implementering av det systematiska kvalitetsarbetet har pågått men inte nått så 
långt som vi önskat. Då Lärandesektionen redovisar kvalitetsarbete både mot stat och kommun är 
det viktigt att implementera metoder som förenklar arbetet. Metoderna för det statliga arbetet har 
pågått under en längre tid och är väl inarbetade, men i det kommunala uppdraget måste sektionen 
stärka sin analys, underlag, strukturer och process vilket ska göras i verktyget i Stratsys. Ledningen 
både i sektionen och förvaltningen behöver stötta detta arbete. 
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 

 Målet är uppfyllt 

Det finns en överenskommelse 
mellan omsorgssektionen som 
har setts över inför 2022. Till 
denna har vi också en aktivi-
tetsplan som även den är ge-
nomgången och reviderad 
med vad samarbetet ska inne-
hålla 2022. Det finns en ansva-
rig grupp med nyckelpersoner 
från båda sektionerna som 
träffas kontinuerligt och driver 
arbetet. 

 Målet är uppfyllt 

Familjecentralen har startat 
och haft igång sin verksamhet 
under hösten. Det har kommit 
barn och föräldrar från hela 
kommunen till den öppna för-
skolan. Man hade en invigning 
i liten skala anpassad utifrån 
pandemin. Varje månad har 
alla samarbetspartner i Famil-
jecentralen avstämningsmöte 
för det löpande arbetet, vilket 
samordnas av samordnarrol-
len på Familjecentralen. 

Budget i balans  Målet är inte uppfyllt 

Omställningsarbetet under 
2021 har i stort sett utförts en-
ligt plan men vissa åtgärder 
ger full effekt först år 2022. 

SKA SSK 
 Målet är på väg att uppfyl-

las 

Arbete pågår med att utveckla 
vårt systematiska kvalitetsar-
bete inom ramen för Skolans 
systematiska kvalitetsarbete. 
Fortfarande finns det en del 
kvar att göra för att enheterna 
ska följa årshjulet och utarbeta 
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Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 
en bättre systematik i arbetet. 
Någon enhet har svårt att ut-
föra arbetet inom ramarna för 
deadlines. I ledarteam jobbar 
vi vidare för att se över indika-
torer så att uppföljning sker av 
det som är viktigt och inte bara 
av det som är lätt att mäta. 
Analysen är ett fortsatt ut-
vecklingsområde. Det pågår en 
insats för chefer inom ramen 
för Skolverkets insats Nyan-
ländas lärande. 

Nyanländas lärande - ökad 
måluppfyllelse för barn och 
elever som är nyanlända eller 
har ett annat modersmål än 
svenska. 

 Målet är på väg att uppfyl-
las 

Målet är elevernas ökade re-
sultat för de nyanlända elever-
na. Det prioriterade målet 
bygger på en stor satsning 
(kallad riktade insatser) till-
sammans med Skolverket som 
kommer att pågå till 2023. 
Våra insatser (aktiviteter) sker 
inom två utvecklingsområden, 
styrning och utveckling av 
verksamheten samt undervis-
ning och lärande. Projektledare 
är på plats sedan november 
och utvecklingsinsatserna är 
påbörjade helt enligt åtgärds-
planen. Planering för vårens 
insatser pågår. De som har 
startat under hösten 2021 är: 
Utvecklingsområde - Styrning 
och utveckling av verksam-
heten  
Samordnare/projektledare för 
projektet Nyanländas lärande 
(november 2021-december 
2023) 
Utbildning i Att leda förändring 
för rektorerna lå 21/22. 
Utvecklingsområde -
 Undervisning och lärande 
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Måluppfyllnad Kommentar 
Kompetensutvecklande insatser 
kring kollegialt lärande -
 högskoleutbildning av sam-
talsledare som sedan leder 
grupper bestående av all pe-
dagogisk personal har startat 
på gymnasiet lå 21/22. 

Prioriterade mål från Lärande-
sektionens Kvalitetsrapport lå 
20/21 

 Målet är på väg att uppfyl-
las 

Läsåret 20/21 påverkades 
mycket av pandemin. En del 
av utvecklingsområdena har 
inte förflyttat sig framåt. Fokus 
har varit att bemanna verk-
samheterna och hålla utbild-
ningen igång. Gymnasiet och 
vuxenutbildningen bedrevs 
mycket på distans. Även hög-
stadiet hade perioder av di-
stans-/fjärrundervisning. För 
mer om resultaten se Kvalitets-
rapporten för lå 20/21. 

Uppföljning av kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

Andelen rektorer som 
arbetar helt i linje med 
våra riktlinjer för sko-
lutveckling och sys-
tematiskt kvalitetsar-
bete  

Tertial 3 2021 

Lärandesektionen ge-
nomförde en genomgri-
pande förändring av det 
systematiska kvalitetsar-
betet 2019. Då togs ett 
nytt styrdokument fram 
"Riktlinjer för skolut-
veckling och systema-
tiskt kvalitetsarbete". Till 
detta finns även en del 
andra viktiga dokument 
sammankopplade som 
togs fram i samma skede 
såsom "Verksamhetsidé 
och rektorsuppdrag" och 
"Riktlinjer för Barn- och 
Elevhälsa". För att följa 
upp implementeringen 
påbörjades en ny dia-
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
logmodell för att synlig-
göra alla ansvarsnivåer, 
huvudman, rektor, lä-
rare. Under året genom-
förs dialoger som gör 
alla nivåer delaktiga. Till 
detta finns även ett års-
hjul om när respektive 
del ska genomföras. De 
stora dialogerna varje år 
är, Verksamhetsdialog, 
Kvalitetsdialog och Kun-
skapsdialog. Detta är nu 
väl etablerat och genom-
förs nu för tredje gången 
då vi gick in i läsåret 
21/22. Det vi ser kvarstår 
är dels att hålla alla de-
adlines i årshjulet en del 
ligger ofta lite sent i ge-
nomförandet av t.ex. 
Kvalitetsrapport och 
Utvecklingsplan. Inne-
hållsmässigt börjar det 
bli mer utförligt men det 
finns vissa delar som inte 
följs upp i den omfatt-
ning som det borde. Ett 
exempel är Nyanländas 
lärande. Detta kommer 
nu att omhändertas i och 
med att vi går in i sam-
arbetsprojektet med 
samma namn i hop med 
Skolverket. 2021-2023. En 
del att utveckla vidare är 
även att jobba mer med 
analyser i samtliga rap-
porter. Inte bara att 
uppmärksamma och 
beskriva problem utan 
att också göra skarpa 
analyser som leder till 
rätt insatser. Men sam-
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
mantaget får sägas att vi 
idag i Lärandesektionen 
har en väldig hög delak-
tighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet bland 
alla våra medarbetare. 

Andel rektorer som är 
trygga i budgetarbetet 
och har kontroll på sin 
ekonomi  

Tertial 3 2021 
 Kvalitén är på väg 

att uppnås 

Lärandesektionen har 
arbetat mycket med 
budget de senaste åren. 
2018 engagerades Enso-
lution och en ny resurs-
fördelningsmodell togs 
fram. 2019 genomfördes 
en genomlysning av hela 
Lärandesektionen avse-
ende resurser av KPMG. 
2019 utvecklades också 
samarbetet med Stratsys 
med införandet av ett 
resursfördelningsverktyg 
i Stratsys. Idag fördelar 
vi resurser mer likvär-
digt då vi har en mer 
renodlad verksamhets-
fördelad budget mot en 
tidigare delvis områdes-
baserad budget. Proble-
met som uppstått paral-
lellt med införandet är 
att resurstilldelningen 
framförallt i grundskolan 
minskat. Ett mått som 
används som nu an-
vänds som jämförelsetal 
är nettokostnadsavvi-
kelse. Vilket Tranemo 
kommun har som mål att 
minska. Som exempel, i 
grundskolan 2020 var 
nettokostnadsavvikelsen 
9 mnkr varav 8 mnkr av 
dessa är skolskjuts. Inför 
den stora omställning 
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
Lärandesektionen ge-
nomför i grundskolan 
2021 ligger då den fak-
tiska resurstilldelningen 
ut till verksamheten tro-
ligtvis under referens-
kostnaden. Förskolan 
och gymnasieskolan har 
likaså också stora netto-
kostnadsavvikelser. Ar-
betet med att sänka 
kostnaderna pågår men 
befintlig organisation 
och struktur sätter be-
gränsningarna. Samman-
taget medför detta om-
ställningsarbete att Lä-
randesektionen under 
året fått genomföra stora 
personalneddragningar. 
Rektorerna har därför 
fått jobba prioriterat med 
att sänka sina kostnader 
och upplever därmed sin 
budget som oförutsäg-
bar. Det har blivit stora 
omställningar över åren 
och budgeten har kom-
mit sent vilket ger en 
känsla av osäkerhet. Ar-
betet med budgetproces-
sen 2022 har gjorts om 
och nu ligger processen 
tidigare och genomförs 
noggrannare. Skall vi i 
framtiden få trygga rek-
torer som är säkra i sitt 
budgetarbete och har 
kontroll på sin ekonomi 
krävs en större förutsäg-
barhet avseende eko-
nomi och resurstilldel-
ning. Inför 2022 har eko-
nomifunktionen utveck-
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
lat sin stödstruktur till 
cheferna. På sektionsnivå 
har också en utökad 
samverkan inletts mellan 
kansli och ekonomi-
funktion. Sammantaget 
får ändock sägas att 
samtliga rektorer har ett 
helt annat fokus, en 
större detaljkunskap och 
grepp om sin budget än 
tidigare. 

Andelen rektorer som arbetar helt i linje med våra riktlinjer för skolut-
veckling och systematiskt kvalitetsarbete 

Andel rektorer som är trygga i budgetarbetet och har kontroll på sin eko-
nomi 

Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 50,3 46,5 51,4 

Kostnader -335,2 -329,4 -337,2 

-varav personalkost-
nader 

-225,3 -218,3 -225,9 

Verksamhetens resul-
tat 

-284,9 -282,9 -285,8 

Budgetanslag 282,9 282,9 284,1 

RESULTAT -2,0 0,0 -1,7 
 

Nettokostnader 
(mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Lärandesektionen 
övergripande 

-47,9 -49,4 -43,3 

Ungdomsgymnasiet -61,9 -61,7 -64,1 

Grundskola, förskola 
och särskola 

-175,1 -171,7 -178,4 
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Nettokostnader 
(mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

    

    

    

Summa -284,9 -282,8 -285,8 

Lärandesektionen visar för år 2021 ett underskott mot budget på -2,0 mnkr, varav -1,9 mnkr utgörs 
av avgångsvederlaget för sektionschefen. 

Underskottet exklusive avgångsvederlaget är då alltså -0,1 mnkr. 

Gymnasiets resultat år 2021 är ett underskott mot budget på -0,2 mnkr. Underskottet beror bl.a. på 
högre interkommunala kostnader och personalkostnader än budgeterat. Underskottet minskas dock 
tack vare lägre kostnader avseende undervisningsmaterial samt högre ersättning för Komvux i egen 
regi än budgeterat. 

Även grundskolan och särskolan slutar i ett underskott mot budget år 2021, på -3,5 mnkr. Anled-
ningen till underskottet är att man till 2021 gått in med budgetar som inte varit i balans. Största de-
len av dessa anpassningar har man hämtat hem under året men det återstår delar som inte gett 
helårseffekt under året. 

Förskolan visar för 2021 upp ett överskott mot budget med 0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser för förskollärare som täckts upp med obehö-
rig personal. Det har gynnat verksamheterna ekonomiskt men har samtidigt varit krävande för per-
sonalgrupperna. 

Om man exkluderar avgångsvederlaget visar Lärandesektionen övergripande konton ett överskott 
mot budget med 3,4 mnkr. 

0,9 mnkr av det överskottet härrörs till Barn- och elevhälsan där det under året varit vakanser och 
tjänstledighet del av tjänst som inte varit med i budget. 

Kostnaden för skolskjuts är 1,8 mnkr lägre än budget år 2021 vilket till stor del beror på lägre kost-
nad för buss 13 och 14 samt lägre skolskjutskostnad för elever i gymnasiesärskolan än budgeterat. 

I övrigt kan överskottet på Lärandesektionen övergripande förklaras med lägre kostnad för köp av 
psykologtjänster samt ett medvetet val att hålla tillbaka med vissa kostnader, bl.a. vad gäller kom-
petensutveckling. 

Även om vissa verksamhetsområden visar underskott för år 2021 måste man vara medveten om att 
hela sektionen gick in i år 2021 med ett behov av att göra anpassningar på 17,1 mnkr för att hamna 
inom ram. Totalt har man alltså hämtat in 17,0 mnkr. 

Personal 

Under budgetåret har stora anpassningar ägt rum, vilket lett till att minskning av personal har skett 
inom alla kategorier. 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 11 personer från 395 till 384. 
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Visstidsanställda har minskat med 21 personer från 47 till 26. 

Antalet årsarbetare har minskat med 26 personer från 424 till 398 

Även antalet timanställda har minskat med 5 personer från 93 till 88 

Sjukfrånvaron har trots pandemi minskat något, både när det gäller kort- och långtidsfrånvaro. 

Personalomsättningen har minskat med 2,8% 

Sektionen behöver fortsätta med analyser av konsekvenserna av personalminskningarna. 

2020 hade vi den högsta noteringen sedan vi började följa sjukfrånvaron systematiskt inom sektion-
en. 

Orsaken till den höga sjukfrånvaron under 2020 kopplar vi till pandemin. 

Varför sjukfrånvaron minskat under pandemiåret 2021 har vi ingen underbyggd analys av men att t 
ex vaccineringar kommit igång samt att den allmänna kunskapen om att inte utsätta sig själv eller 
andra för smitta kan vara svar på den frågan och inneburit att sjukfrånvaron minskade. De insatser 
som genomförts under pandemin är massiv informationsspridning både till medarbetare och elever, 
men också till vårdnadshavare. Vi har ju också haft distansundervisning för att minska smittsprid-
ningen och distansarbete för administrativ personal. Vi har inte vidtagit några andra åtgärder än de 
som kopplats till pandemin. 

Då sjukfrånvaron började stiga från 2018 tog vi initiativ till att analysera orsaker och vad vi skulle 
kunna göra för att häva utvecklingen. 

Vi problematiserade i chefsgruppen om orsaker under HT 2019 (även med SSG) och den processen 
slutade i att vi valde att arbeta med friskfaktorer utan att egentligen kunna slå fast vad ökningen 
berodde av. 

Vi prioriterade då fram friskfaktorn prioritering vid hög arbetsbelastning. 

Ett arbete vi påbörjade men som inte kunnat prioriteras under pandemin och därför inte slutförts. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  2021 2020 

Antal personer 410 442 

Tillsvidareanställda 384 395 

Visstidsanställda 26 47 

Antal årsarbetare 398,0 424,0 

   

Timanställda 88 93 

Antal timmar 20 310 21 311 

Antal årsarbetare 10,26 10,77 
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Kön månadsavlönade 

  2021 2020 

Andel män 16,8% 18,1% 

Andel kvinnor 83,2% 81,9% 

Sjukfrånvaro 

  2021 2020 

Totalt 6,12 6,76 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,10 2,46 

Personalomsättning 

  2021 2020 

Personalomsättning 9,2% 12,0% 
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Omsorgssektion 

Verksamhetsområde 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsområden. 

Gemensam ledningsfunktion omfattar förutom sektionschef 3 verksamhetschefer samt verksamhet-
controller men även en stab med medicinskt ansvarig sköterska och verksamhetsutvecklare. 

Vård och omsorg består av följande enheter inom verksamhetsområdet: 

Hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården är indelad i 5 olika team bestående av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Verksamheten är kommunövergripande och arbetar med 
sjukvård i hemmet både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende. 

Vård- och omsorgsboende. 

Verksamheten har tre vård- och omsorgsboende: 

• Gudarpsgården: 60 platser. 27 platser för personer men demenssjukdom. 22 platser soma-
tiska platser. 11 platser korttid.  

• Glimringe: 35 platser. 14 platser för personer med demenssjukdom. 2 korttidsplatser för per-
soner med demenssjukdom. 19 platser somatiska platser. 

• Hjälmå: 8 platser för personer med demenssjukdom. 24 somatiska platser. 

Hemtjänst. Hemtjänst utgår från tre orter. Tranemo, Limmared och Dalstorp. Hemtjänst natt utgår 
ifrån Tranemo och arbetar över hela kommunen. 

Stöd vård och omsorg: Ambulerande enhetschef och omsorgshandledare. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd består av följande enheter inom verksamhetsområdet. 

• Daglig verksamhet LSS / SoL 
• Personlig assistans och PAN 
• Socialt stödteam 
• Ledsagning LSS/SoL 
• Avlösarservice LSS / SoL 
• Korttids barn och unga LSS/SoL 
• Gruppbostäder (Parkgatan, Havrestigen, Storgatan, Timotejstigen, Grässtigen, Lövängen, Juni-

backen). 
• Servicebostäder (Gnistan, Solsidan) 

Samtliga enheter är placerade i Tranemo tätort, förutom Storgatans gruppbostad som lokaliserar i Limmared. 

Myndighet består av följande enheter inom verksamhetsområdet: 

Barn och unga, ärenden, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilda bestämmelser för 
unga (LVU), som rör barn och unga upp till 18 år (i vissa fall till 21 år). 

Familj, med barnsekreterare och familjehemssekreterare, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och i före-
byggande arbete att stärka familjens möjligheter.  Ansvar för att rekrytera/kontraktera och utreda 
och stötta aktuella familjehem. 
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Mottagningsenhet, "en väg in", tar emot och hanterar olika anmälningar till Socialtjänsten och lotsar 
dem som sökt hjälp till rätt enhet inom Myndighet. 

Bistånd äldre, handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS/Socialpsykiatri ärenden enligt Social-
tjänstlagen (SoL) och LSS. 

Ekonomiskt bistånd, handläggarna utreder och beviljar försörjningsstöd Socialtjänstlagen (SoL). 

Vuxen (inkl missbruk), förekommande ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) men även enligt Lag 
om vård av missbrukare (LVM) samt ärenden vid våld i nära relation. 

Den administrativa enheten  

Förutom administrativt stöd till chefer och medarbetare med systemförvaltning, löneadministration, 
schema, fakturor etc. hanterar enheten även uppgifter såsom närarkiv, intranät/hemsida, debitering 
av omsorgsavgifter och boendesamordning. Det innebär att enheten inte bara är ett internt admi-
nistrativt stöd utan att kontakt med medborgarna också förekommer regelbundet. 

  

Sammanfattning  

Sammanfattning 

1. Omsorgssektionen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande +3,7 mnkr. 

2. Omsorgssektionen redovisar en god måluppfyllelse och kvalitet för 2021. Omsorgssektionens re-
sultatmål uppfylls till största delen fullt ut. I de delar som sektionen inte nått ända fram följer vissa 
aktiviteter med till 2022 där de bedöms kunna vara en del i det fortsatta förbättringsarbetet. 

Sammanfattande resultat 

Omsorgssektionen redovisar ett överskott jämfört med budget med +3,7 mnkr och hade med sig in i 
året ett effektiviseringskrav på 3,5 mnkr. 

Till största delen beror överskottet på en lägre bemanning än budgeterat inom vård- och omsorgs-
boende samt för boende inom funktionsnedsättning. För hemtjänst och externa placeringar redovi-
sas istället ett större underskott, vilket sektionen kommer att arbeta vidare med i inledningen av 
2022 för att även kommande år uppnå en budget i balans. 

  

Sammanfattande analys 

Sektionen har fortsatt det arbete som påbörjades under kvartal tre och fyra 2019 och under 2020, att 
på ett tillfredsställande sätt möta Tranemo invånares behov utifrån tilldelade resurser och genom en 
rättssäker myndighetsutövning. Sektionens värdeord VI. TILLSAMMANS. MOD. GLÄDJE. - de 
kom att behövas även under 2021! 

De mål och aktiviteter som sektionen valde för 2021 har kunnat genomföras på ett gott vis. Sektion-
en har uppfyllt en budget i balans och kvalitetsförbättringar inom en rad områden trots att verk-
samheterna samtidigt arbetat med att förhindra smittspridning och annat som följt i pandemins 
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spår. Året har inneburit en hög arbetsbelastning på sektionens chefer. 

De farhågor som funnits nationellt kring en ökad arbetslöshet har inte Tranemo drabbats utav utan 
legat kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Försörjningsstödet har däremot minskat i 
antalet hushåll under 2021. De ärendetyper som sticker ut är en ökning av våld i nära relation och 
missbruk. Dessa påverkar de barn som finns i omgivningen på ett ännu inte klarlagt vis. Oroväck-
ande är att åldern sjunker för personer inom missbruksärenden. Vissa ärenden är troligtvis också 
kopplade till den hemlöshet som finns hos ett fåtal i Tranemo. Den psykiska ohälsan verkar ha på-
verkat allt fler, vi ser oroväckande fler ärenden av våld i nära relation. Angelägna frågor att arbeta 
vidare med. 

Många insatser har kunnat genomföras med stöd av statliga medel särskilt inom Vård och Omsorg. 
Det har varit insatser som 

• Ökad bemanning för att ge "Guldkant" till brukarna. Personalen har kunnat utöka utevistelse 
och social tid för brukare, extra aktiviteter och underhållning. 

• Inköp av diverse utrustning tex gungstol med avslappning/massage som genererar en lug-
nande effekt framförallt inom demensvården. Robotkatter/hundar till alla demensavdel-
ningar och dagverksamheten. Träningsmaskiner, mobila liftar till alla tre hemtjänstområden, 
sängar och bord, växthus på Hjälmå och massagestolar till brukarna. 

• Digitala system och lösningar tex digitala läkemedelsskåp, mobila trygghetslarm, nya modu-
ler för att underlätta personalplanering och bemanning. 

• Personalsatsningar som klädskåp, sittgrupper till personalexpeditioner, massagefåtöljer, cy-
kelställ till personal inom hemsjukvården och hemtjänst 

Pandemi 

Efter att ha genomlevt ett pandemiår hoppades sektionen på ett friskare 2021. En förhoppning som 
grusades. Pandemin har påverkat alla delar av sektionens verksamheter i stort som smått. Flera om-
ställningar har krävts inom verksamheterna för att hantera restriktioner och för att minska smitt-
spridningen av coronaviruset. Innan vaccination av brukare och personal kom igång under våren 
upplevde många sköra brukare en oro över att bli smittade. Stort fokus lades på arbete med vaccine-
ring av brukare och personal. Samtliga patienter har erbjudits tre doser av vaccin och flertalet har 
tackat ja. Samtlig personal har erbjudits tre doser och flertalet har också i den gruppen valt att vac-
cinera sig. Personalen har använt skyddsutrustning i det omvårdnadsnära arbetet vilket är påfres-
tande och försvårar arbetet fysiskt men även kommunikationen i mötet mellan personal och bru-
kare. 

Chefer och hälso-och sjukvårdspersonal har lagt avsevärd tid på smittspårning och provtagning 
under året. Hemsjukvården har även stöttat de två vårdcentralerna med att ge vaccination till per-
soner med dagliga hemtjänstinsatser och distriktssjuksköterskorna har varit behjälpliga under året 
med personalvaccinationen. 

I arbetet under pandemin har sektionen haft ett gott stöd i sin medicinskt ansvariga sköterska som 
hållit i information, uppdateringar av checklistor och restriktioner, varit kontaktperson för nation-
ella myndigheter och mycket annat som varit tvingande och akut att utföra. 

Effektiv organisation och Verksamhetsutveckling 

Att upprätthålla kraven på rättssäkerhet och att tillgodose behov hos kommuninvånarna med de 
resurser som sektionen förfogar över är en utmaning. Sektionens verksamheter ska drivas på ett 
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ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och i utveckling. 

Överenskommelse Lärande och Omsorg 

Överenskommelsen mynnade ut i en aktivitetsplan som syftat till olika aktiviteter som utbildnings-
insatser och ändrade arbetssätt/modeller för att stärka och förbättra samverkan mellan skola, social-
tjänst, kultur och fritid. 

Arbetssätt och samverkan i sysselsättningsfrågor 

Uppdrag gavs från socialchef till en tvärsektoriell arbetsgrupp att ta fram en handlingsplan innehål-
lande struktur för samverkan i sysselsättningsfrågor samt förbättrat arbetssätt inom Tranemo kom-
mun i samverkan med Arbetsmarknadsenheten som är en kommungemensam verksamhet mellan 
Tranemo och Svenljunga. 

Trappstegsmodellen 

Ett ESF-projekt som pågått under nästan 4 års tid och som har inkluderat en förstudie med Forsk-
ning och utveckling (FoU), avslutades med en spridningskonferens i december. Resultatet har varit 
framgångsrikt där flertalet inom målgruppen har gått från daglig verksamhet till arbete med löne-
bidrag. Utöver den ekonomiska effekten har varje unikt ärende resulterat i en markant förändring 
för den enskilde till att få normaliseras och "känna sig som andra". 

Extra kul är att intresset från andra kommuner har vart mycket stort där Tranemo kommun har 
kunnat bidra med nya tankar och idéer. 

Projektet har även inneburit att det under 2022 kommer påbörjas ett nytt forskningsprojekt tillsam-
mans med FoU med boendet i fokus för målgruppen. 

Andra satsningar för effektivare organisation och till en mer tillgänglig sektion/socialtjänst har 
skett genom ett antal förbättringar under året såsom: 

• Lilla soc på nätet - en digital anonym frågelåda på webben till socialtjänsten 
• Mini Maria har flyttat in till Tranemo halvdag per vecka 
• Familjecentralen i samverkan med skola, myndighet och verkställighet 
• Daglig verksamhet/resurscentrum nu i nya lokaler och med nya arbetssätt  
• Korttids barn och unga nu i nya lokaler i Västergårdens fastighet 
• Mottaget, "en väg in", till Myndighet 
• Familjerätten handläggs fr o m december 2021 återigen i egen regi 
• En kompetent enhet av systemförvaltare har bidragit positivt för sektionen inom olika delar 

av systemförvaltning och samverkan 
• Enhet Stöd vård och omsorg startades i augusti 2021. Enheten består utav två omsorgshand-

ledare och leds av en enhetschef som även är ambulerande chef 

Kompetensutveckling. Trots pandemin med restriktioner har olika kompetensinsatser ändå kunnat 
genomföras. 

"Förändringsresan till ett coachande ledarskap i en tillitsfull organisation". Upplägget består av 3 
parallella processer som ger skjuts åt varandra mot tillit och ökad kvalitet. 1) Workshop med 4 till-
fällen och teman rörande ledarskap. 2) Individuell ledarskapscoachning och 3) följeutvärdering s.k. 
pulsmätningar både för chefer som för alla medarbetare inom sektionen. Den består av självskatt-
ningsfrågor och möjlighet till synpunkter. Detta ger god kunskap om vad som kan förbättras inom 
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organisationen och i arbetsgrupper, verksamhetsutveckling ur ett medarbetarperspektiv. 

Målmatris  

Ett sektionsövergripande arbete för att formulera och tydliggöra olika typer av mål och att klargöra 
gemensamma mål samt utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller och intressenter för den 
egna arbetsgruppen. 

Hot och Våld i arbetslivet 

Under 2021-2022 har omsorgssektionen valt ut Hot och Våld som ett av sina prioriterade områden 
inom kompetensutveckling. Målet med utbildningssatsningen är: 

• Att alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats. 
• Att alla medarbetare är väl förberedda om eller när det inträffar en hotfull situation. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck med tvärprofessionella dialoger mellan IFO barn 
och unga, sociala stödteamet, elevhälsa samt fritid. Syftet med webbkursen var att ge ett verktyg för 
att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunal budget 

Under 2021 har samtliga enheter inom FN och VOO genomgått en utbildningsinsats kring kommu-
nal budget. Syftet har varit att medvetengöra varje anställd personal kring hur förutsättningarna ser 
ut ekonomiskt och hur man som anställd oavsett titulatur kan påverka och bidra till en budget i 
balans. Satsningen har upplevts mycket positiv. 

Värdegrundssatsning 

Under 2021 har en värdegrundssatsning inom FN genomförts med representanter från Kommunal, 
HR och Chefer, vilket inneburit att vi påvisat en samsyn som vanligtvis inte synliggörs. Satsningen 
innebär samtal kring beteenden, anställningsbevis och åtaganden inom anställningen. 

Utbildningar inom Vård och Omsorg har bland annat varit följande: 

• Äldreomsorgslyftet där 14 personer under året anställts och påbörjat utbildning till under-
sköterska. Innehåller 50% studier och 50% arbete praktik under 35 eller 45 veckor. Därefter 
erhålls fast anställning som undersköterska i verksamheterna. 

• Utbildningar i basala hygienföreskrifter och att använda skyddsutrustning i omgångar un-
der året. 

• Hemsjukvården har haft workshopar för omvårdnadspersonal inom VOO innehållande ut-
bildning om medicinska bedömningar, vitala parametrar, genomgång av beslutsstöd i fick-
format vid olika sjukdomstillstånd och genomgång av SBAR (Rapporteringsmetod). 

• Förflyttningsutbildning för samtliga medarbetare inom vård- och omsorg och funktionshin-
derverksamheten. 

• Brandutbildningar. 

Bemanning 

Bemanningssituationen har varit en utmaning under stora delar av året. Absolut symtomfrihet har 
krävts för att vara på jobbet vilket bidragit till högre sjukskrivningstal. Sjukskrivningstalen har eska-
lerat under hösten och slutet av året har varit mycket svårt att hantera bemanningsmässigt. Personal 
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har behövt vara mer flexibel. Byten, beordringar och övertid har varit vanligheter under perioder. 

Vi ser utöver detta att antalet sökande till tjänster och vikariat minskar. Under november och de-
cember genomfördes ett projekt inom VOO gällande att öka antalet månadsanställningar och 
minska antalet timanställningar för att öka stabiliteten och kontinuiteten. 

Solbacken 

Under hösten har arbetet med nybyggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Länghem påbör-
jats. Voo har en projektgrupp som leds av enhetschefen för Stöd vård och omsorg bestående av en 
kompetensmässigt bred personalgrupp som deltar i framtagandet av ritningar och underlag till-
sammans med projektören. 

Framtiden/åtgärder för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med budget i balans genom att sektionens chefer varje månad genomför workshops 
för analys av sina resultat och i det får stöd av stödfunktioner som ekonomicontroller, verksamhets-
controller och personalspecialist. Att i vertikal dialog prata om resultat kopplat till mål för den un-
derordnade chefen är viktigt för den totala styrningen och ledningen. Att prestera på uppsatta mål. 

Att sprida kännedom om ekonomiskt resultat ner till APT-gruppen, och att på så sätt, bjuda in till 
delaktighet och förståelse i det. 

Att följa avtalstroheten är en aktivitet som sektionen skall följa på verksamhetsnivå. 

Ett antal kvalitetsinsatser kommer att genomföras från sektionsledningen medan det pågår en stor 
del förbättringsarbeten ute i verksamheterna. 

Nästa del att hänga på i sektionens förändringsresa, som hittills mest varit inriktad på chefens roll, 
är medarbetarskap. I mitten av mars 2022 genomför sektionen storföreläsning med konsult Anna 
Tuvesson om just vad ett medarbetarskap är. Sektionen har också köpt in en utbildnings- och kom-
petensportal för chefer utformad av henne som skall vara ett stöd i chefernas arbete. 

Ytterligare en pusselbit är social hållbarhet för våra medarbetare. Social hållbarhet i ett medarbetar-
perspektiv handlar bla om att främja en hälsosam livsstil och förbättrad arbetsmiljö. En organisat-
ionskultur som främjar hälsa och välmående hos medarbetare bidrar till såväl ett bättre samhälle 
som långsiktiga kvalitativa förutsättningar för våra kunder/brukare och klienter. 

Målet är att bygga en kultur av hälsa och välbefinnande. Varje medarbetare kommer att erbjudas en 
hälsoprofilbedömning från vilka arbetsgrupperna skall jobba vidare med mål för sin arbetsgrupp 
för en främjande hälsoutveckling. 

Funktionsnedsättning fortsätter sitt arbete med boenderokad inom LSS- att möjliggöra en boende-
karriär inom målgruppen och bättre bostäder. 

Nära vård. Under hösten har en projektledningsgrupp bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut 
och sjuksköterska tillsatts för att på del av sina tjänster arbeta med "Nära vård" och arbeta upp relat-
ioner och arbetssätt för att kunna vara förbereda inför att vården flyttar hem och de sex förändrade 
arbetssätten som framgår av regionens färdplan för nära vård. Detta arbetet fortsätter 2022. 

Fler digitaliseringssatsningar är tänkta att genomföras under året både för verksamheten som bru-
kare och andra medborgare. Även att påbörja upphandling av ett verksamhetssystem tillsammans 
med Ulricehamn och projektet FVM pågår om än fördröjt. 
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Med en ökad psykisk ohälsa inom samhället har sektionen och förvaltningen stora utmaningar att 
möta. Vi ser en stor vinst av att samverkan mellan myndighet och skola bara kan bli bättre för att 
identifiera behov och sätta in så tidiga insatser som möjligt. Att ta draghjälp av Regional utveckl-
ingsplan (RUS) för avseende fullföljda studier. 

Ett utökat nyttjande av Utvägs verksamhet och kompetens för socialtjänsten för att stötta våldsut-
satta på bästa vis. 

Sektionen skall följa de rekommendationer arbetsgruppen med uppdraget "Arbetssätt och samver-
kan i sysselsättningsfrågor" gav. Det gällde lågtröskelverksamheter för psykisk ohälsa samt lågtrös-
kelverksamhet för missbruk. En tidigare genomlysning 2020 visade även att den mer verksamhets-
nära samverkan kan utvecklas mellan myndighet, AME och öppen verksamhet (sociala stödteamet). 

Samverkan med Lärandesektionen kommer att fortsätta med bas i Överenskommelsen mellan sekt-
ionerna och i framtagen aktivitetsplan för 2022. Den är tillkommen i god anda parterna emellan. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 

Kvalitetsarbete 
 Målet är på väg att uppfyl-

las 

Sektionen arbetar med ett att 
skapa grundstruktur, en förut-
sättning för kvalitet ut till in-
vånaren genom ett systema-
tiskt arbete med att planera, 
följa upp och utveckla. 
Verksamheterna har under 
2021 fått om en aktivitet per 
verksamhet från sektionschef 
som är av särskild betydelse 
att utveckla. 

Budget i balans  Målet är uppfyllt 

Målet budget i balans är upp-
fyllt. Sektionen har ett positivt 
utfall på 3,7 mnkr jämfört med 
budget. 
  

Uppföljning av kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

Budget i balans  Tertial 3 2021 

Omsorgssektion 
Sektionen har under 
året arbetat aktivt med 
följsamhet till tillde-
lade resurser dvs en 
balanserad budget.  
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
Alla chefer har gjort 
sin budget i balans i 
Stratsys men med skif-
tande kvalitativt inne-
håll. Sektionen behö-
ver i nästa budgetår 
ha mer fokus på ana-
lys och åtgärder - att 
förklara och förstå sin 
verksamhet per chef. 
  

Ledarskapet  Kvartal 4 2021 

Under 2021 har 2 
självskattningar 
(pulsmätningar) för 
sektionens chefer ge-
nomförts som utvär-
dering till coachande 
ledarskap och arbetet 
med Målmatrisen 
(teamutveckling). 
I juni-21 genomfördes 
den första pulsmät-
ningen och utfallet var 
svar på 18 av 22 enkä-
ter. 22 är antalet chefer 
inom sektionen. 
I december-21 genom-
fördes andra pulsmät-
ningen där svarsanta-
let var 22 av 22. 
  

Medarbetarskap  Kvartal 4 2021  Kvalitén uppnås 

Pulsmätningar har 
genomförts i juni samt 
november/december 
2021. Antalet utskick 
är något färre i om-
gång 2 efter att HR 
och IT justerat perso-
nallistorna. I juni 
skickades 460 enkäter 
och med resultatet 166 
inkomna svar medan 
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Kvalitetsfaktor Period Kommentar 
det i pulsmätning 2 
skickades 399 enkäter 
och 250 personer be-
svarade enkäten dvs. 
63,5%. Det saknas svar 
från 144 medarbetare 
men är en god förbätt-
ring mot pulsmätning 
1. 
Resultatet från puls-
mätningen analyseras 
av verksamhetscon-
troller för att sen visas 
och reflekteras inom 
varje arbetsplats, dvs i 
linjen från sektions-
ledning till APT-
grupp. Stödmaterial 
till frågorna är fram-
taget för att underlätta 
samtal och reflektion-
er till resultatet. 
Resultatet redovisas 
under 2021 på sektion- 
och verksamhetsnivå. 
Sektionschef har på 
NEMO redogjort för 
resultat och uppmanat 
medarbetarna till att 
vara en del i sin och 
enhetens utveckling 
genom att besvara 
frågorna. Underlaget 
skall användas till att 
förbättra arbetsmiljön 
inom gruppen och för 
sektionen som helhet. 

Myndighetsprocessen  Tertial 3 2021 
 Kvalitén uppnås 

inte 
Processen har inte 
genomförts. 

Budget i balans 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 

Månadsrapport samt tertial-
rapport.  
 
 

Nov 2021 

Omsorgssektion 
I genomgång av budget i ba-
lans dvs månadsuppföljning 
av ekonomiskt resultat samt 
tertial finns det skillnader 
både i följsamhet till att hålla 
tiden för rapportering och 
innehållet i analyser av resul-
tat. Att inte följa tidslinjen, att 
alla som rapporterar är bero-
ende av varandra inte följs 
sätter nästa rapportör i be-
kymmer då tiden för rappor-
tering följaktligen är kortare. 
Sektionen har här 2 utveckl-
ingsområden 

1. rapportera i tid 
2. utförligare analys med 

åtgärder till resultatet  

Ledarskapet 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 
Självskattning per chef.  
 
 

Kvartal 4 2021 

Omsorgssektion 
I arbetet med målmatris och 
coachande ledarskap ingår ett 
följearbete, en kontinuerlig 
utvärdering från chefer och 
medarbetare. Följearbetet s.k. 
pulsmätningar genomförs 
med en enkät för chefer samt 
en enkät för alla medarbetare 
inom sektionen att besvara. 
Genom pulsmätningarna 
hoppas vi följa en förväntad 
utveckling under tiden chefs-
programmet pågår, både hos 
medarbetare som chef. Den 
består av självskattningsfrå-
gor och möjlighet till syn-
punkter. 
Pulsmätningarna förväntas 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
även ge sektionsledningen en 
bättre förståelse hur ledare 
och medarbetare uppfattar 
ledarskap och medarbetar-
skap inom sektionen. På det 
här viset sätts både ledarskap 
som medarbetarengagemang 
på agendan och får ett konti-
nuerligt arbetssätt med puls-
mätningar. 
Självskattningen skall ske 3 gr 
över 1 år. Följearbetet inled-
des med en självskattning "i 
nuläge" innan aktiviteterna 
påbörjades. Den genomfördes 
i juni 2021 och 18 av sektion-
ens 21 chefer deltog. 
Antalet chefer som genomfört 
självskattning/pulsmätning i 
december 2021 var 18 av 22. 
Frågorna på pulsmätningen 
för chefer, värde 1-5. 

1. Vilka kvaliteter hos 
dig själv som chef och 
ledare värdesätter du 
mest? Nämn 3 styck-
en. 

2. Jag känner mig stolt 
och berättar för andra 
att jag jobbar inom 
sektionen. 

3. Jag upplever att vi har 
en stark laganda på 
min enhet. 

4. Mål och riktning för 
enheten är klar. Jag 
som chef och ledare 
för enheten bjuder in 
till samtal kring mål, 
för enheten på Apt 
och för varje medarbe-
tare. 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

5. Vågar och vill jag 
släppa kontrollen och 
säkerställa att medar-
betarna har rätt förut-
sättningar och ram-
verk för att involvera 
och bidra på sitt sätt. 

6. Har du gett konstruk-
tiv feedback till någon 
medarbetare någon 
gång den senaste 
veckan? 

  
  

 
Coachande ledarskap.  
 
 

2 021 

Coachande ledarskap 
Syftet med insatsen som på-
går under ett år är att stärka 
chefskapet i att kunna bed-
riva ett hälsofrämjande och 
effektivt ledarskap  men även 
samtidigt stärka medarbetar-
skapet, att involvera medar-
betare i att skapa välmående 
och högpresterande team 
tillsammans. I aktiviteterna 
ingår 4 workshops med te-
man och fyra individuella 
coachsamtal med syfte att ge 
chefen stöd, vägledning och 
coachning i processen med att 
genomföra insatsen på ett 
framgångsrikt sätt. Insatsen 
består av fyra individuella, 
samtal fördelat mellan varje 
workshop. Handledare är 
coacher från Medarbetarcent-
rum. 
Målmatris 
Modellen kan användas för 
att bygga gemensamma tan-
kemodeller om ett teams 
syfte, medlemmar, intressen-
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
ter och inre och yttre mål. 
Introduktion för omsorgs-
sektionens chefer skedde12 
maj tillsammans med Medar-
betarcentrum. 
Insatserna startade under 
september 2021. 

Medarbetarskap 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 

Självskattning av medarbe-
tarskap  
 
 

Kvartal 4 2021 

Omsorgssektion 
I arbetet med målmatris och 
coachande ledarskap ingår ett 
följearbete, en kontinuerlig 
utvärdering från chefer och 
medarbetare. Följearbetet s.k. 
pulsmätningar genomförs av 
en enkät för chefer samt en 
enkät för alla medarbetare 
inom sektionen. Genom 
pulsmätningarna hoppas vi 
följa en förväntad positiv ut-
veckling inom gruppen i de-
ras arbetsmiljö och tillitsar-
bete under tiden chefspro-
grammet pågår, både hos 
medarbetare som chef. 
Pulsmätningarna förväntas 
även ge sektionsledningen en 
bättre förståelse hur ledare 
och medarbetare uppfattar 
ledarskap och medarbetar-
skap inom sektionen. På det 
här viset sätts både ledarskap 
som medarbetarengagemang 
på agendan och sektionen får 
ett kontinuerligt arbetssätt 
med pulsmätningar. 
Självskattningen skall ske 3 gr 
över 1 år. Förhoppningen är 
att en utveckling sker hos 
medarbetarna samtidigt som 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
deras chef utvecklas i sitt 
uppdrag. 
Följearbetet inleddes med en 
självskattning i juni -21, "ett 
nuläge" innan aktiviteterna 
påbörjats. Utav 460 utskick-
ade enkäter inlämnades 166 
svar. Det låga svarsantalet är 
en utvecklingsfråga- hur skall 
de motiveras till att besvara 
enkäten? 
Pulsmätning 2 skedde i må-
nadsskiftet november 
/december -21. Efter genom-
gång av personaltal skickades  
394 enkäter och 250 medarbe-
tare besvarade den. Svarstalet 
ökade till 63,5 % vilket var 
glädjande. I påminnelser om 
värdet av att vara delaktig, 
sektionschefs nyhet på 
NEMO har troligen bidragit 
till ett högre svarstal. 
Inom statistik för medarbe-
tarenkäter uppges 60% vara 
godtagbart och 70 % bra. 
Frågor som förekommer, 
värde 1-5. 

1. Vilka kvaliteter upp-
skattar du hos din 
chef, nämn 3 stycken 

2. Det finns en stark la-
ganda på vår arbets-
plats 

3. Mål och inriktning för 
enheten är klar. Min 
chef bjuder in till sam-
tal kring mål och rikt-
ning för enheten och 
för varje medarbetare 

4. Just nu känner jag mig 
stolt och berättar 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
gärna för andra att jag 
jobbar inom Omsorgs-
sektionen, värde 

5. Har du bett din chef 
om feedback på ditt 
arbete nån gång den 
senaste veckan?  

6. Vågar och vill jag ta 
ansvar i enhetens ar-
bete, att bidra att 
jobba med mitt med-
arbetarskap för att 
främja ett förändrat 
arbetssätt byggt på 
tillit 

  

Myndighetsprocessen 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 
Myndighetsprocess  
 
 

2 021 

Arbetet med processen och 
rutiner sk vägledning för 
handläggare är påbörjat och 
beräknas vara färdiga under 
1:a kvartalet 2022 . 
Arbetet har inte genomförts 
eller färdigställts utan skjutits 
fram i tiden. 

Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 121,0 120,7 56,4 

Kostnader -392,8 -396,2 -327,8 

-varav personalkost-
nader 

-217,5 -222,1 -215,5 

Verksamhetens resul-
tat 

-271,8 -275,5 -271,4 

Budgetanslag 275,5 275,5 273,4 

RESULTAT 3,7 0,0 2,0 



131 (156) 
 

 

 
 

År 2021 har omsorgssektionen infört en resursfördelning utifrån beslutade insatser. Av den anledningen är 
intäkter respektive kostnader för 2021 betydligt mycket högre än 2020, och dessa poster kan därför inte jämfö-
ras utan att exkludera resursfördelningen. Det går inte heller att jämföra nettokostnaderna per verksamhets-
område i nedanstående tabell mellan åren. Omsorgssektionens totala resultat 2021 kan däremot jämföras med 
resultatet för 2020. 

Nettokostnader 
(mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Gemensam verksam-
het 

-24,7 -29,7 -24,2 

Vård och omsorg -76,2 -73,5 -115,6 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd 

-51,6 -53,5 -70,9 

Myndighetsfunktionen -119,3 -118,8 -60,7 

    

    

Summa -271,8 -275,5 -271,4 

Omsorgssektionen redovisar ett överskott jämfört med budget med +3,7 mnkr. Till största delen 
beror överskottet på en lägre bemanning än budgeterat inom vård- och omsorgsboende samt för 
boende inom funktionsnedsättning. För hemtjänst och externa placeringar redovisas istället ett 
större underskott som sektionen kommer att arbeta vidare med under 2022 för att även då kunna 
uppnå en budget i balans. 

Sektionen har en central pott med +1,0 mnkr för oförutsedda händelser. Den har ej behövt tas i an-
språk under året och ett budgetöverskott redovisas därför i motsvarande mån. 

Inför året tilldelades sektionen extra medel med 5,6 mnkr från Socialstyrelsen för den så kallade 
Äldresatsningen. Dessa projektmedel har nyttjats fullt ut, men 0,6 mnkr har använts till hygienartik-
lar till följd av covid-19 som har redovisats på en central verksamhet utanför omsorgssektionen. 
Därför redovisas ett överskott för äldresatsningen på sektionen med +0,6 mnkr. 

För arbetsmarknadsenheten och integration, som tillhandahålls tillsammans med Svenljunga kom-
mun som också utgör värdkommun, redovisas en positiv budgetavvikelse med +0,6 mnkr. Det beror 
framförallt på lägre personalkostnader, bland annat då verksamheten ej kunnat vara i full gång till 
följd av pandemin. Ett budgetöverskott redovisas även för feriearbetare med 0,3 mnkr, framförallt 
beroende på att verksamheten fått ett bidrag från Arbetsförmedlingen utöver budget. 

Beställningen av hemtjänstinsatser har sedan föregående år minskat från 71 238 till 63 025 timmar. 
Intäkterna från brukarna har dessutom ökat till följd av en förändring av hemtjänsttaxan som ge-
nomfördes 1 april 2021. Den lägre beställningen och den förändrade taxan bidrar tillsammans till ett 
överskott för hemtjänst på beställarsidan med +0,5 mnkr.  På utförarsidan redovisas emellertid stora 
underskott för två av hemtjänstområdena med -1,3 mnkr. Bemanningen på dagtid har inte kunnat 
anpassas utifrån den resurstilldelning som verksamheterna har fått under året. Närmare analys på-
går av orsakerna till detta för att åstadkomma ett förbättrat läge inför kommande år. 
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Beläggningen inom vård- och omsorgsboendena har varit lägre än budgeterat, framförallt gällande 
korttids- och växelvårdsplatser. Att beläggningen på växelvårdsplatserna varit lägre beror till viss 
del på den rådande pandemin. Detta har bidragit till ett överskott på myndighetssidan med +0,5 
mnkr. Trots den lägre beläggningen redovisas ett stort överskott även på utförarsidan med +1,7 
mnkr. En bidragande orsak till detta är att nattbemanningen kunnat sänkas i större utsträckning än 
tidigare år vid tomma platser. Överskottet beror även på att det varit svårt att bemanna med vika-
rier vid frånvaro när det gäller både dag- och nattpersonal. 

Hemsjukvård redovisar ett överskott med +0,4 mnkr.  Orsaken till överskottet är ofrivilligt vakans-
läge för rehab-personal samt sjunkande kostnader för hjälpmedel, där kostnaderna har minskat med 
8 % jämfört med föregående år.  Ett tidigare inköp av grundutrustning och hjälpmedel har bidragit 
till en lägre hyreskostnad under året. Gällande sjuksköterskor har flera tjänster ej kunnat tillsättas 
vilket bidragit till höga övertidskostnader, främst för att lösa sommarens bemanning på ett patient-
säkert sätt 

Antalet beslut om boendestöd har under årets gång minskat, vilket ger ett överskott med +0,6 mnkr 
på beställarsidan. För sociala stödteamet, som ska utföra insatserna, har det funnits svårigheter att i 
motsvarande takt anpassa bemanningen till de färre besluten. Därtill har antalet ärenden gällande 
missbruk på hemmaplan blivit fler samtidigt som barn- och unga-ärenden har ökat i komplexitet. 
Detta har krävt en högre bemanning än budgeterat för det sociala stödteamet, som redovisar ett 
underskott med -0,5 mnkr för året. 

Daglig verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,8 mnkr. Till följd av pandemin och 
rådande restriktioner har verksamheten inte kunnat vara i full gång. Detta har bidragit till ett över-
skott för personal- och verksamhetskostnader. I inledningen av 2021 flyttades dessutom ett antal 
dagliga verksamheter till en gemensam lokal, vilket har möjliggjort ett förändrat arbetssätt och en 
effektivare verksamhet. 

Boende inom funktionsnedsättning redovisar sammantaget ett överskott med +1,1 mnkr. Överskot-
tet beror främst på effektiviserade bemanningskrav i några verksamheter. Bland annat har nattbe-
manning ersatts med sovande jour i ett boende. Överskottet beror till viss del även på effektivisering 
gällande andra verksamhetskostnader. 

Försörjningsstödet redovisar ett överskott med + 0,7 mnkr, beroende på att kostnaderna jämfört med 
föregående år har minskat i motsvarande grad. Vi ser att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt 
bistånd har minskat med i genomsnitt 7 hushåll per månad. 

För placeringar i HVB och familjehem redovisas ett större underskott med -3,3 mnkr. Kostnaderna 
har jämfört med föregående år ökat med -0,6 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3,7 %. Vi ser 
framförallt en ökning när det gäller barnplaceringar i HVB, samt placeringar av vuxna på grund av 
våld i nära relationer eller missbruk. Kostnader för familjehemsplaceringar, placering enligt LSS 
samt placering enligt Socialpsykiatri har istället minskat jämfört med 2020. Till viss del hämtas bud-
getunderskottet hem genom ett högre bidrag från Migrationsverket än budgeterat med +0,9 mnkr. 

  

Personal 

Generellt är det vanskligt att analysera och dra långtgående slutsatser av sjuktalets utveckling under 
året och föregående år då det varit pandemi. Verksamheterna har svårt att bemanna pga medarbeta-
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res sjukdom, anhörigas sjukdom, vab eller att medarbetaren varit i hushållskarantän. Särskilt de 
sista månaderna av 2020 var besvärande för personal och chefer när få vikarier fanns att ersätta 
frånvarande personal med. 

Den siffra som är mer tillförlitlig är den långa sjukfrånvaron som ligger jämnt med föregående och 
åren dessförinnan. Sektionen har arbetat med rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetsupp-
gifter för att underlätta för återgång i arbete. Det finns även personalutköp under året som engage-
rat både Hr och chef i stor omfattning. 

En stor majoritet av sektionens anställda är fortfarande kvinnor. Här bör sektionen tänka an-
norlunda i sin rekrytering av ny personal- vad kan vi göra på annat vis, vad är en attraktiv arbetsgi-
vare. Samverkan med lärandet vid val till gymnasieprogram kan vara en annan aktivitet för att öka 
andelen män i vård och omsorg. 

Att antalet visstidsanställda ökat under 2022 är troligen en följd av att bemanningsenheten och ett 
stort antal anställda följde med över till omsorgsektionen när Svenljunga och Tranemo delade på 
den. Under november och december genomfördes ett projekt gällande att öka antalet månadsan-
ställningar och minska antalet timanställningar för att öka stabiliteten och kontinuiteten. 

Inom den legitimerade gruppen har sjuksköterskeorganisationen haft vakanser och utannonserade 
tjänster vid flertalet tillfällen men inte fått behöriga sökande. Sammantaget har detta lett till hög 
arbetsbelastning och mycket övertid. En omfattande brist på vikarier och timanställda finns i denna 
grupp. 

Rehabenheten har under längre tid gått med en vakant tjänst men har under året tillsatts och verk-
samheten är nu fulltaliga. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  2021 2020 

Antal personer 466 445 

Tillsvidareanställda 406 417 

Visstidsanställda 60 28 

Antal årsarbetare 453,9 438,3 

   

Timanställda 185 24 

Antal timmar 87 477 81 911 

Antal årsarbetare 44,18 41,37 

Kön månadsavlönade 

  2021 2020 

Andel män 9,9% 8,8% 

Andel kvinnor 90,1% 91,2% 
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Sjukfrånvaro 

  2021 2020 

Totalt 9,17 % 9,50 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 3,60 % 3,58 % 

Personalomsättning 

  2021 2020 

Personalomsättning 13,2% 9,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



135 (156) 
 

 

 
 

 
 

 

 

Samhällssektionen 

Verksamhetsområde 

Samhällssektionen är uppdelad i följande verksamhetsområden: 

Fastighet: Verksamheten är indelad i tre enheter; fastighetsdrift, verksamhetsstöd och skog/park. 
Alla tre enheterna opererar över hela kommunens område och har samtliga som bor, arbetar eller 
besöker kommunen som kunder. 

Kost: Verksamheten är indelad i områdena skola/förskola samt äldreomsorg. Verksamheten omfat-
tar 22 kök varav 17 är tillagningskök och 5 är mottagningskök. I 13 av köken arbetar man ensam och 
i 9 av köken är man två eller flera personer som arbetar. 

Infrastruktur: Inom området finns både taxe- och skattefinansierade verksamheter. 
VA-verksamheten levererar dricksvatten och omhändertar spill- och dagvatten för abonnenter i 
samtliga tätorter i kommunen. 
Renhållningsverksamheten ombesörjer omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall, drift av återvinningscentral samt omhändertagande av slam från enskilda avlopp. 
Fjärrvärme/fiber levererar värme till kontrakterade kunder, samt ansvarar för fiber för kommunala 
fastigheter i och mellan kommunens orter. 
Drift och underhåll av kommunala gator och vägar samt gatubelysning. 
Fordon och transporter för kommunala verksamheter 
Färdtjänst och bostadsanpassning 

Kultur och fritid: Folkbiblioteksverksamheten består av huvudbibliotek i Centralen och en bokbuss 
som servar ytterskolor, förskolor, äldreboenden samt större och mindre orter i hela kommunen. 
Fritidsfunktionen består av stöd och service till 80 föreningar och studieförbund, utredningar och 
handläggning inom området inklusive lotterihandläggning samt öppen ungdomsverksamhet på två 
fritidsgårdar, mobil verksamhet samt lovverksamhet på alla lov. 
Tranemo kulturskola bedriver frivillig undervisning inom musik- och kulturområden drama, konst, 
teater, dans, slöjd och spelutveckling för barn och unga. Kulturskolan bedriver uppsökande verk-
samhet och eftersträvar ökad tillgänglighet för alla målgrupper. 
Kulturverksamheten skapar kulturevenemang för alla invånare, barn och unga är särskilt priorite-
rade. Kulturförenings- och kulturarrangörsbidrag samt kulturpris delas ut varje år. 

Samhällsutveckling: Verksamheten ansvarar för samhällsplanering, naturvård, näringsliv och tur-
ism, samt mark och exploatering. Detaljplanearbete samt GIS och kart-/mättjänster köps genom 
samverkansavtal in från Gislaveds kommun. 

Samverkansnämnd bygg och miljö: Bygg och miljöfunktionen bedrivs i samverkansnämnd med 
Gislaveds kommun där Gislaved är värdkommun. 
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Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionen når, tack vare ett målinriktat och medvetet arbete, en budget i balans och en god målupp-
fyllelse. 

Sammanfattande analys 

Den 1 januari 2021 bildades Samhällssektionen genom att slå samman tekniska sektionen med sam-
hällsutvecklingssektionen. I samband med detta fanns tre överordnade uppdrag; att nå en budget i 
balans, att skapa en god samverkan samt att "få ihop" en fungerande sektion. 

Den verksamhetsplanering som de två tidigare sektionerna genomförde har till viss mån fått stå 
tillbaka till förmån för dessa tre överordnade mål. 

För att nå en budget i balans behövde sektionen genomföra anpassningar motsvarande strax under 
5 mnkr. Tidigt på året fick sektionen utöver detta en oförutsedd kostnad på 1,2 miljoner att hantera 
till följd av ett ärende rörande bostadsanpassning. 

Sedan starten av året har sektionen arbetat med en lång rad besparings- och effektiviseringsåtgärder 
som exempelvis minskad bemanning, färre vikarier, energieffektiviseringar och minskad turistin-
formation. Parallellt har sektionen arbetat med att öka intäkter från bland annat skogsavverkning 
och markförsäljning. 

Sammantaget har detta resulterat i att sektionen gör ett positivt resultat på 1,6 mnkr. 

I arbetet med att anpassa budgeten har de fackliga organisationerna bidragit med ovärderlig hjälp, 
genom ett högt engagemang och en god samverkan, främst inom sektionens SSG. 

Att bilda en ny sektion med så pass brett ansvarsområde som samhällssektionen har (fastighet, kost, 
kultur och fritid, infrastruktur och samhällsutveckling) ställer stora organisatoriska krav. Dessutom 
finns det inom en sektion med så pass spridda kompetenser en stor skillnad i arbetsplatskultur mel-
lan olika verksamheter och enheter. Under året har sektionens ledningsgrupp - med framgång - lagt 
mycket energi på att svetsa ihop sektionen och dra nytta av varandras kompetenser. Arbetet har 
visserligen försvårats av pandemin och de restriktioner som inneburit distansarbete för många av 
sektionens chefer och medarbetare. Detta till trots har många nya samverkans- och synergier upp-
stått. 

Under tidig höst, tio månader efter att sektionen hade bildats, kunde samtliga chefer och medarbe-
tare samlas till en uppskattad kick-off. 

På grund av pandemin har ett flertal planerade aktiviteter antingen fått skjutas framåt i tiden eller 
så har alternativa lösningar hittats. På biblioteket har det läsfrämjande arbetet ställts om till att vara 
främst digitalt, aktiviteter för barn och unga har anpassats till restriktionerna med digitala författar-
besök, boktips på instagram, bokfest för alla förskoleklasser med mera. Vissa aktiviteter har genom-
förts utomhus. Under perioden som fritidsgårdarna inte kunde ha öppet kördes istället digital fri-
tidsgård. 

Genom att utveckla och tydliggöra relationen med civilsamhället och våra fria kulturaktörer skapa-
des projektet "kommunpoet" och Tranemo kommun blev plötsligt på allas läppar i hela Sverige och 



137 (156) 
 

 

 
 

fick även internationellt resonans. 

Under 2021 har mycket fokus hamnat på projektet på grund av all uppmärksamhet i media och en-
gagemanget från invånarna. Tranemo är en kommun där det fria ordet och den konstnärliga yttran-
defriheten ska få ta plats. Det är viktigt eftersom ett demokratiskt samhälle fungerar bättre om vi 
kan ta del av största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv. 

Den felaktiga mediabevakningen satte vår kommun på prov. Genom samarbete både internt och 
externt lyckades kommuniceringen av ”sanningen” om finansiering av projektet till våra invånare. 

I flera sammanhang har projektet nämns som det enskilt viktigaste kulturprojektet i Sverige 2021. 
Projektet har bidragit till att göra vår kommun intressant och attraktiv. Att möjliggöra för kulturli-
vets utveckling motiveras idag samhällsekonomiskt och dess positiva externa effekter bidrar onekli-
gen till tillväxt. 

Kulturchefen har deltagit i flera regionala och nationella kulturkonferenser för att prata kulturpoli-
tik och berätta om Tranemo som kulturkommun. Projektet har också visats och diskuterats i flera 
medier: 

- Aftonbladet, Dagen Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Borås Tidning, Göteborgsposten med 
flera. 

- Radioprogram som ”På minuten”, Spanarna och flera kultur och samhällsprogram. P1, P4 

- Tv-program som Aktuellt, kulturnyheterna, Babel. SVT och TV 4. 

Den publicitet som projektet har fått har gynnat Tranemo kommun och många människor har kon-
taktat kommunen och uttryckt att de gärna flyttar hit på grund av hur Tranemo jobbar med kultur. 
Kultur som en tillväxtfaktor har fått ett tydligt ansikte. 

Framtiden/åtgärder för fortsatt utveckling 

Under kommande år ligger fokus för sektionen till stor del på att stärka och utveckla ledarskapet, 
bibehålla god budgetföljsamhet samt att sätta brukaren i fokus. 

Detta kommer att ske med hjälp av ledarskapsutbildningar för sektionens samtliga första linjens 
chefer, fortsatta månadsavstämningar kring budget och genom att skapa fler ytor för dialog med 
medborgare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv. 

Sektionens ledningsgrupp ser också en utmaning kopplat till kompetensförsörjning och rekryte-
ringar. även här kommer ledarskapet att ha betydelse för att skapa en attraktiv arbetsplats som kan 
attrahera rätt kompetens. 

Även vikten av ökad samverkan med kommunens övriga sektioner och med de kommunala bola-
gen är ett fokusområde för kommande år. 

Under 2021 uteblev kompetensutvecklingsinsatser främst som en följd av pandemin men även för 
att minska sektionens kostnader. Under kommande år behöver en satsning göras dels på utbild-
ningar för att säkerställa att personalen har de kunskaper som krävs, men även på aktiviteter för att 
stärka gemenskapen och samarbetet inom sektionen. 

Målet att ge alla barn möjlighet att uppleva professionella scenkonstföreställningar har inte kunna 
nås fullt ut under pandemin. Restriktionerna inom skolan har inneburit inställda föreställningar och 
satsningar har prioriterats bort. Scenkonst är en otroligt stark och omvälvande upplevelse för alla, 
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och kan ge ett barn ord för att prata om det svåra. Det får barn att utvecklas som människor, förstå 
varandra och omvärlden, och bygga framtidens samhälle tillsammans. Det gör en barndom rikare 
och roligare och är en viktig del i en persons bildning. Samarbetet med skolan måste utvecklas för 
att säkerställa att alla barn får möjlighet att möta scenkonst, och satsningar behöver göras i budget 
för att vidga deltagandet enligt barnkonventionen. 

Kostnadsökningar som överstiger uppräkningarna i budget är något som flera verksamheter inom 
sektionen behöver hantera under 2022, bland annat inom fastighet och kost. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyllnad 

•Skapa en fungerande ny sekt-
ion 

 Målet är uppfyllt 

Sektionens ledningsgrupp har 
tillsammans skapat rätt struk-
turer för sektionens sätt att 
arbeta, exempel på detta är vår 
ärendehantering som blivit 
avsevärt mycket bättre, våra 
månadsuppföljningar kopplat 
till budget och genomgång 
samt revidering av styrdoku-
ment. Inom de olika verksam-
hetsområdena har även vissa 
organisationsförändringar 
skett med syfte att skapa en så 
effektiv organisation som möj-
ligt. 

En god arbetsplatskultur  Målet är uppfyllt 

Vi har lagt mycket fokus på 
samverkan och genomför re-
gelbundna chefsmöten. Arbete 
med att utveckla både ledar-
skap och medarbetarskap på-
går fortsatt. 
Ur årets medarbetarenkät går 
att utläsa att Samhällssektion-
en som helhet ligger över snit-
tet för kommunen när det gäl-
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Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 
ler motivation och ledarskap 
och har samma siffror som 
snittet när det gäller engage-
mang. 

Uppföljning av kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

Ledarskapet  Tertial 3 2021 

På grund av vakant 
tjänst som processle-
dare har sektionen inte 
lyckats skapa så många 
processer under året 
som planerat. Dock är 
sjukfrånvaron låg, pan-
demin till trots. 

Budgetföljsamhet  Dec 2021 

Sektionen har medvetet 
och strukturerat arbetat 
bort ett underskott 
samt gjort stora an-
passningar av verk-
samheten för att nå en 
budget i balans, vilket 
har resulterat i ett över-
skott för 2021. 

Brukaren i fokus  Tertial 3 2021 

Checklista för investe-
ringsuppföljning har 
tagits fram. 
Nya riktlinjer för hur vi 
arbetar med våra större 
projekt är framtagen 
och politiskt beslutet. 
Mall för hur vi arbetar 
med våra detaljplaner 
är framtagen och an-
vänds. 
Tydliga dagordningar 
på chefsmöten och led-
ningsmöten minskar 
risk för att något "faller 
mellan stolarna". 
MEX-möten skapar 
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 
samverkan inom den 
nya sektionen 
Den av pandemin på-
tvingade digitalisering-
en har medfört nya och 
förbättrade sätt att nå 
ut till nya målgrupper 
inom föreningsliv och 
civilsamhälle. Exempel 
på detta är digitala 
samrådsmöten och 
ungdomspodd. 

Ledarskapet 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 

•Andel projekt som har ett 
projektdirektiv  
 
 

2 021 Arbetet pågår. 

 

•Andel medarbetare som 
känner sig delaktiga i verk-
samhetsplaneringen  
 
 

2 021 
Pågående arbete, mätning ej 
gjord. 

 
•Låg sjukfrånvaro  
 
 

2 021 

Den totala sjukfrånvaron har 
sjunkit med 1,4 procentenhet-
er, från 6,8% under 2020 till 
5,4% för 2021. 

Budgetföljsamhet 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 
Månadsuppföljning  
 
 

2 021 

Månadsuppföljning sker varje 
månad, både gällande drift 
och investering. 
Budgetuppföljning sker på 
ledningsmöten, chefsmöten 
och ssg 

 
Andel av medarbetarna som 
känner tillit till budgetproces-

2 021 Enkät gällande budgetproces-
sen gick ut till alla chefer, och 
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  Kvalitetsindikator Period Kommentar 
sen.  
 
 

resultatet visade att tilliten till 
budgetprocessen var hög. 

Brukaren i fokus 

  Kvalitetsindikator Period Kommentar 

 

Effektiva processer med rätt 
checklistor  
 
 

2 021 

Checklista för investerings-
uppföljning har tagits fram. I 
och med att tjänsten som pro-
cessledare inte tillsatts har 
arbetet försenats. 
Nya riktlinjer för hur vi arbe-
tar med våra större projekt är 
framtagen och politiskt beslu-
tet. 
Mall för hur vi arbetar med 
våra detaljplaner är framta-
gen och används. 
Tydliga dagordningar på 
chefsmöten och ledningsmö-
ten minskar risk för att något 
"faller mellan stolarna". 
MEX-möten skapar samver-
kan inom den nya sektionen 
  

Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 116,1 112,8 116,9 

Kostnader -229,6 -227,8 -227,9 

-varav personalkost-
nader 

-76,2 -78,9 -76,7 

Verksamhetens resul-
tat 

-113,5 -115,0 -111,0 

Budgetanslag 115 115 109,5 

RESULTAT 1,5 0,0 -1,5 
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Samhällssektionen bildades 2021 genom att tekniska sektionen och samhällsutvecklingssektionen blev en ge-
mensam sektion, beloppen 2020 har räknats om för att få jämförbarhet. 

Nettokostnader 
(mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Gemensam verksam-
het 

-6,9 -7,0 -5,5 

Fastighet -32,6 -33,1 -34,0 

Kost -23,4 -23,7 -23,3 

Infrastruktur -17,9 -17,6 -15,6 

Kultur och fritid -19,6 -19,9 -18,3 

Samhällsutveckling -7,8 -8,1 -8,7 

Samverkansnämnd 
bygg o miljö 

-4,8 -5,1 -5,1 

Affärsverksamheter -0,5 -0,5 -0,5 

Summa -113,5 -115,0 -111,0 

Samhällssektionens resultat, exklusive VA och renhållning, är ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet 
innebär att hela sektionens underskott från 2020 är återhämtat. Både intäkterna och kostnaderna har 
blivit högre än beräknat för sektionen, på intäktssidan beror detta bl a på högre intäkter från fjärr-
värme samt planintäkter, både för nya detaljplaner och för sålda tomter. 

De största överskotten har genererats av fjärrvärme, 1,1 mnkr samt färdtjänst, 0,8 mnkr. För fjärr-
värmen blev överskottet väsentligt högre än tidigare prognoser i och med att vädret i december må-
nad medförde en hög försäljning av värme. Del av överskottet förklaras också genom att tjänster 
varit vakanta under del av året. 

Färdtjänstresorna sjönk drastiskt i och med pandemins intåg 2020, och även under 2021 var resandet 
på samma låga nivå. Det redovisade överskottet avser endast andra halvåret, överskottet för årets 
första sex månader överfördes enligt tidigare beslut till det centrala "coronakontot". 

För gemensam verksamhet redovisas ett överskott vilket kommer från att tjänsten som processle-
dare varit vakant under året samt att kostnaden för samverkansnämnden för bygg och miljö med 
Gislaveds kommun blev lägre än beräknat. 

Under våren beviljades en ansökan om bostadsanpassning där kostnaden uppgick till ca 1,2 mnkr. 
För detta ärende fanns ingen täckning i ordinarie budget, vilket innebar att besparingar behövde 
göras på övriga verksamheter för att undvika ett underskott på sektionen. De besparingsåtgärder 
som utfördes, bl a genom vakanshållning av tjänster och återhållsamhet i externa inköp, medförde 
överskott på enheterna kultur, samhällsutveckling, skog/park och kost. Verksamheterna har under 
året arbetat hårt med att minska kostnaderna samtidigt som konsekvenserna av pandemin har be-
hövts hanteras. 

För vissa verksamheter har stora kostnader under slutet av året påverkat resultatet negativt. På vin-
terväghållningen fick flera insatser göras under december vilket innebar ett underskott på 0,8 mnkr. 
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Del av underskottet täcks inom gata genom vakanta tjänster under del av året. Fritidsverksamheten 
räknade med ett överskott ända fram till årsslutet, men en ovanligt stor elfaktura för snöprodukt-
ionen på Hagatorpet för november-december innebar att resultatet blev enligt budget. Det är i dags-
läget inte klart hur det överskjutande beloppet för elkostnaden ska regleras mot skidklubben. 

Taxefinansierade verksamheter 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 0,3 mnkr. Enligt planen skulle VA-verksamheten 
göra ett större överskott under 2021 för att arbeta bort del av det ackumulerade underskottet från 
tidigare år, men på grund av en hög kostnad för avgångsvederlag blev resultatet lägre. Att VA-
verksamheten ändå kunde nå ett överskott beror främst på att kapitalkostnaderna blev lägre än 
budgeterat då investeringstakten inte varit så hög som man planerat. 

Efter årets överskott uppgår det ackumulerade underskottet för VA till 4,1 mnkr. 

Renhållningens resultat är ett underskott på 0,5 mnkr. Verksamheten har sedan tidigare ett ackumu-
lerat överskott och planerade därför att årets resultat skulle bli ett underskott som ett led i att arbeta 
bort överskottet. De största posterna som inte täcks av taxeintäkterna är kostnader för de båda de-
ponier som kommunen ansvarar för och som kräver tillsyns- och underhållsåtgärder. 

Underskottet blir något mindre än beräknat på grund av att vissa åtgärder kring slam från deponin 
skjuts fram ett år. 

Efter årets underskott uppgår det ackumulerade överskottet för renhållning till 1,2 mnkr. 

  

Personal 

Antal anställda på samhällssektionen per 31/12 2021 var avsevärt lägre än vid samma tidpunkt 2020, 
totalt 17 personer färre (motsvarande 14,8 årsarbetare). Ett flertal av dessa tjänster har varit tillfälligt 
vakanta och kommer att återbesättas under 2022. 

Andelen timanställda är i stort sett oförändrat från föregående år. 

Sjukfrånvaron har minskat de senaste åren och ligger, trots pandemin, på en låg nivå. Den totala 
sjukfrånvaron på sektionen uppgick under 2021 till 5,41% vilket är en minskning med 1,34 procen-
tenheter jämfört med 2020. Minskningen har skett på långtidssjukskrivningar som har minskat från 
3,55 till 1,78%, korttidsfrånvaron har ökat något. Sektionen har arbetat med rehabiliteringsåtgärder 
och anpassning av arbetsuppgifter för att underlätta för återgång i arbetet för de som varit sjuk-
skrivna. 

  

Anställda per anställnings- och löneform 

  2021 2020 

Antal personer 144 161 

Tillsvidareanställda 133 139 

Visstidsanställda 11 22 
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  2021 2020 

Antal årsarbetare 132,8 147,6 

   

Timanställda 49 52 

Antal timmar 8 535 8 623 

Antal årsarbetare 4,31 4,36 

Kön månadsavlönade 

  2021 2020 

Andel män 43,1% 45,3% 

Andel kvinnor 56,9% 54,7% 

Sjukfrånvaro 

  2021 2020 

Totalt 5,41 % 6,75 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 1,78 % 3,55 % 

Personalomsättning 

  2021 2020 

Personalomsättning 13,5% 10,5% 
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Fjärrvärme 

Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 25,7 22,9 22,1 

Kostnader -24,5 -22,9 -22,1 

-varav personalkost-
nader 

-1,2 -1,2 -1,1 

Verksamhetens resul-
tat 

1,2 0,0 0,0 

Budgetanslag 0 0 0 

RESULTAT 1,2 0,0 0,0 
 

Resultatet för fjärrvärme/fiber är ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet beror främst på hög försälj-
ning av värme i januari-februari samt december då vädret var ovanligt kallt, samt en vakant tjänst 
under del av året. 
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Resultaträkning (mnkr) 

  Not 2021 2020 

Intäkter    

Brukningsavgifter 1 25,7 22,1 

Summa intäkter  25,7 22,1 

    

Kostnader    

Kostnader 2 -19,4 -16,5 

Interna kostnader inom koncernen 3 -1,2 -1,4 

Avskrivningar  -3,4 -3,4 

Summa kostnader  -23,9 -21,3 

    

Verksamhetens nettokostnad  1,7 0,8 

    

Finansiella kostnader    

Intern ränta  -0,6 -0,7 

UTFALL  1,2 0,0 

Kommunbidrag  0,0 0,0 

RESULTAT  1,2 0,0 
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Balansräkning (mnkr) 

  Not 211231 201231 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 4 45,6 48,1 

Totala anläggningstillgångar  45,6 48,1 

    

Fordringar    

Kundfordringar  4,7 5,5 

Totala fordringar    

    

SUMMA TILLGÅNGAR  50,3 53,6 

    

    

Eget kapital 5 11,5 10,3 

Ackumulerat resultat    

    

Avsättningar  1,0 1,0 

Pensioner  1,0 1,0 

Totala avsättningar    

    

Långfristiga skulder  0,8 0,0 

Avräkning kommunen  33,8 39,8 

Totala långfristiga skulder  34,5 39,8 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  3,3 2,5 

Totala kortfristiga skulder  3,3 2,5 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER 

 50,3 53,6 
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Noter (mnkr) 

  2021 2020 

   

Not 1   

Intäkter   

Externa brukningsavgifter 16,7 17,2 

Kommunen 4,5 3,8 

Tranemobostäder AB 3,4 0,0 

Övriga externa intäkter 0,7 0,7 

Övriga interna intäkter 0,4 0,4 

Summa intäkter 25,7 22,1 

   

Not 2   

Kostnader   

Driftkostnader -16,6 -14,0 

Underhållskostnader -1,5 -1,4 

Personalkostnader -1,2 -1,1 

Summa kostnader -19,4 -16,5 

   

Not 3   

Administrationskostnader   

Tekniska sektionen -0,8 -1,0 

Central administration -0,4 -0,4 

Summa administrationskostnader -1,2 -1,4 

   

Not 4   

Materiella anläggningstillgångar   

Ingående bokfört värde 48,1 50,7 

Årets anskaffningar 0,9 0,9 

Årets avskrivningar -3,4 -3,4 

Utgående bokfört värde 45,6 48,1 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Anskaffningsvärde 98,7 97,9 

Ackumulerade avskrivningar -53,1 -49,7 

 45,6 48,1 

   

Utgående bokfört värde   
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  2021 2020 

Verksamhetsanläggningar 45,5 47,9 

Inventarier, fordon, mätare etc 0,1 0,2 

 45,6 48,1 

Not 5   

Eget kapital   

Tidigare års resultat 10,3 10,3 

Årets resultat 1,2 0,0 

Utgående eget kapital 11,5 10,3 
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VA 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 0,3 mnkr vilket överförs till resultatfond. 

Det ackumulerade resultatet från tidigare år är ett underskott på 4,4 mnkr vilket ska hämtas in. För 
2021 planerades att 1,3 mnkr av underskottet skulle tjänas in, men på grund av att beslut fattades 
om avgångsvederlag för två personer under året blev personalkostnaderna högre än beräknat. Kapi-
talkostnaderna blev dock lägre än budgeterat vilket innebar att ett litet överskott ändå kunde redo-
visas. 

Efter 2021 års resultat uppgår det ackumulerade resultatet till -4,1 mnkr. För att kunna uppnå ett 
resultat där underskottet helt kan arbetas bort kommande år har flertal åtgärder genomförts eller 
planeras. Under 2021 slogs enheterna VA och gata ihop med en gemensam chef, översyn av tjänster 
inom den nya enheten har gjorts. Investeringstakten minskas ner under de närmaste åren, både för 
att komma tillrätta med budgetunderskottet och för att kunna göra en mer noggrann översyn och 
planering av vilka projekt som ska utföras. 

Va-taxan till 2022 höjs med 2,5% för brukningsavgiften och 1% för anslutningskostnaden. 

Energikartläggning kommer att genomföras under 2022 och beräknas vara klart under första kvarta-
let. Kartläggningen görs för att effektivisera energiförbrukningen och minska kostnaderna. 

Externa konsultkostnader minskas ner genom att använda intern kompetens vid utredningar, upp-
följningar m m som rör kvalitet, livsmedelsäkerhet och miljöpåverkan. 
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Resultaträkning (mnkr) 

  Not 2021 2020 

Intäkter    

Brukningsavgifter 1 29,4 27,4 

Summa intäkter  29,4 27,4 

    

Kostnader    

Kostnader 2 -19,1 -16,7 

Interna kostnader inom koncernen 3 -2,1 -3,9 

Avskrivningar  -6,5 -6,4 

Summa kostnader  -27,7 -27,0 

    

Verksamhetens nettokostnad  1,7 0,4 

    

Finansiella kostnader    

Intern ränta  -1,8 -2,2 

    

UTFALL  -0,1 -1,8 

Kommunbidrag  0,5 0,5 

RESULTAT  0,3 -1,3 

Avsättning till VA-fond  -0,3 1,3 

Resultat efter avsättning  0,0 0,0 
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Balansräkning (mnkr) 

  Not 211231 201231 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 4 160,4 154,8 

Totala anläggningstillgångar  160,4 154,8 

    

Fordringar    

Kundfordringar  1,5 2,9 

Totala fordringar  1,5 2,9 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  161,9 157,7 

    

Eget kapital    

Ackumulerat resultat 5 -4,0 -4,4 

    

Avsättningar    

Pensioner  3,3 3,7 

Totala avsättningar  3,3 3,7 

    

Långfristiga skulder    

Förutbetalda anslutningsavgifter    

Avräkning kommunen  155,3 151,6 

Totala långfristiga skulder  160,7 156,4 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2,0 1,9 

Totala kortfristiga skulder  2,0 1,9 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER 

 161,9 157,7 
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Noter (mnkr) 

  2021 2020 

   

Not 1   

Intäkter   

Externa brukningsavgifter 24,0 24,8 

Kommunen 1,5 1,5 

Tranemobostäder AB 3,0 0,0 

Övriga externa intäkter 0,7 0,8 

Övriga interna intäkter 0,3 0,3 

Summa intäkter 29,4 27,4 

   

Not 2   

Kostnader   

Driftkostnader -10,7 -9,3 

Underhållskostnader -1,6 -3,0 

Personalkostnader -6,8 -4,5 

Summa kostnader -19,1 -16,7 

   

Not 3   

Administrationskostnader   

Tekniska sektionen -1,5 -3,4 

Central administration -0,5 -0,5 

Summa administrationskostnader -2,1 -3,9 

   

Not 4   

Materiella anläggningstillgångar   

Ingående bokfört värde 154,8 150,0 

Årets anskaffningar 12,0 11,2 

Årets avskrivningar -6,5 -6,4 

Utgående bokfört värde 160,4 154,8 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Anskaffningsvärde 261,8 249,7 

Ackumulerade avskrivningar -101,4 -94,9 

Summa 160,4 154,8 

   

Utgående bokfört värde   
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  2021 2020 

VA-nät 87,9 77,3 

VA-verk, byggnader 40,0 40,6 

Pumpstationer 25,9 26,5 

Pågående investering 5,5 9,9 

Inventarier, fordon, mätare etc 1,0 0,5 

Summa 160,4 154,8 

   

Not 5   

Eget kapital   

Tidigare års resultat -4,4 -3,1 

Årets resultat 0,3 -1,3 

Utgående eget kapital -4,1 -4,4 
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Renhållning 

Ekonomiskt resultat 

Resultat (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Intäkter 18,3 19,6 17,6 

Kostnader -18,8 -19,6 -19,9 

-varav personalkost-
nader 

-3,1 -3,2 -3,0 

Verksamhetens resul-
tat 

-0,5 0,0 -2,3 

Budgetanslag 0 0 0 

RESULTAT -0,5 0,0 -2,3 
 

Renhållningen når inte budget i balans, detta är planerat då ett ackumulerat överskott finns i verk-
samheten som ska arbetas bort. Det negativa resultatet blir något lägre än beräknat då åtgärder på 
deponin flyttats fram ett år. 

I takt med att det ackumulerade överskottet minskat har en förflyttning av kostnader för deponierna 
skett. Under 2022 kvarstår några åtgärder som flyttats fram som kommer att belasta det kvarva-
rande överskottet, därefter bör man närma sig en kostnadstäckning av taxorna. 

Mycket är oförutsägbart i renhållningsverksamheten, då indexuppräkningar och ny avtal sätts först 
efter att taxorna för aktuellt år är antagna, vi ser att årets indexuppräkningar av de större entrepre-
nadavtalen ökar mer än förväntat. Flera lagförändringar så som överflyttat ansvar för tidningsin-
samling till kommunen med kort framförhållning ger också svårighet att få kostnadstäckning med 
taxorna, detta behöver följas extra noga under 2022. Under 2022 kommer tjänster för att hantera det 
utökade ansvaret för bygg och rivningsavfall som inträder 2023 att handlas upp, då detta är ytterli-
gare ett nytt område inom verksamheten behöver även dessa kostnader och taxor följas noga. 

Att behålla ett mindre överskott minskar sårbarheten och ger möjlighet att jämna ut taxehöjningarna 
över tid. 

Arbetet att följa utvecklingsplanen som är framtagen får ÅVC pågår, det innebär ett större projekt i 
form av byggnation av nytt farligt avfalls utrymme och ett förbättrat mottagande av återbruk, med 
syftet att förbättra arbetsmiljön samt öka andelen återbrukat material. Därtill finns mindre åtgärder 
för att bland annat förbättra sorteringen. 

Slamentreprenaden fungerar mycket bra, här fortsätter arbetet med att förbättra säkerhet och ar-
betsmiljö i samband med tömning av enskilda avlopp. En ny behandlingsanläggning för motta-
gande av fett från fettavskiljare behöver hittas då vår nuvarande har problem med kapaciteten, det 
kan eventuellt komma att påverka kostnaderna för detta omhändertagande. 

Det är av stor vikt att följa de förändringar i form av ändrade lagar och förordningar som sker, då de 
kan få stor påverkan på verksamheten. 
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Mycket är ännu oklart hur renhållningens ansvar ser ut efter förändringen av benämningen från 
"hushållsavfall" till "kommunalt avfall". Förarbetena till förändringen angav att ingen förändring av 
ansvaret skulle ske men det finns många oklarheter kring detta även i den vägledning som natur-
vårdsverket gett ut, och där förtydliganden är att vänta. Om den nya benämningen innebär ett utö-
kat ansvar måste verksamheten ställa om till detta både vad gäller personella resurser och ekonomi. 
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Tranemo kommuns 
årsredovisning

Tranemo kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens rapport  
till kommunfullmäktige om årets samlade verksamhet och ekonomi.
Den vänder sig även till externa intresserade såsom boende,  
företagare, leverantörer och besökare i kommunen. 

Årsredovisningen produceras av ekonomi och servicesektionen  
på Tranemo kommun med hjälp av alla sektioners rapporter.

Inledningsvis i årsredovisningen berättas det lite om året i korthet  
och därefter lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin,  
och likaså vice ordförande Lennart Haglund sina kommentarer på  
det gångna året 2021.

Rapporten är indelad i Förvaltningsberättelse, Finansiella rapporter, 
Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

Bild: En härlig välanvänd parkbänk i skuggan av en Syrenbuske. Detta  
representerar året 2021 där uttrycket HEMMESTER blev ett känt uttryck.

Rapport till kommunfullmäktige 
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ÅRET I KORTHET

Pandemin: Verksamhetsåret 2021 har 
fortsatt präglats av att anpassa verk- 
samheten för att möta de krav corona-
pandemin krävt. Efter snart två år av 
pandemi är våra arbetssätt mer utveck-
lade och hur vi arbetar nu är nära inpå 
det nya normala. Kommunen har fort-
satt att under stora delar av året arbeta 
i krisstabsläge och lyckats hantera både 
säker vårdmiljö för de äldre, distansun-
dervisning för ungdomar och snabba 
förändringar inom bland annat ekono-
min samt flertalet nya rekommenda- 
tioner för ett smittsäkert samhälle i stort.  

”Tranemo kommun gör sitt starkaste 
resultat i modern tid”
Blickar vi tillbaka två decennier kan vi 
inte finna ett resultat i närheten av årets 
balanskravsresultat. Det goda resultatet 
består till stor del av högre skatteintäkter 
än vad som beräknats till följd av en  
betydligt mer positiv utveckling av 
svensk ekonomi under året. Detta samti-
digt som staten varit generös med till- 
fälliga statsbidrag för att täcka för fallande  
skatteintäkter (som alltså aldrig blev 
verklighet). Tranemo kommunkoncern 
har under 2021 uppnått ett resultat på 
44 mnkr. Kommunens resultat uppgår 

Viktiga händelser

till 39,3 mnkr (balanskrav 29,9 mnkr) 
vilket ger en positiv avvikelse om  
18 mnkr i balanskravsresultat från 
budgeterad målsättning.
Driftresultat hos sektionerna uppgår till 
8,2 mnkr och det är blott andra gången 
det senaste decenniet som våra tre  
stora kärnsektioner visar på ett samlat 
positivt driftsresultat.
Investeringarna visar på ett överskott 
om 40 mnkr. Överskottet är inte kopplat  
till lägre investeringskostnader, utan  
beror på förskjutning i tid av projekt. 
Motsvarande medel behöver flyttas  
med till 2022.

Ekonomi i korthet

Tillväxt Tranemo är en engagerad  
och ideell förening som bildades 
2021. Föreningen består av represen-
tanter från näringslivets huvud- 
kontor utspritt i kommunen och tjänste- 
personer från Tranemo kommun. 
Tillväxt Tranemo har som ändamål 
att förenkla och stärka näringslivet 
och dialogen mellan kommunen  
och näringslivet. Föreningen vill  
bidra till tillväxtmålet om att bli  
14 000 invånare 2035. 

Budget- och styrmodell  
Kommunen har under året för  
första gången ett helt verksamhetsår  
arbetat utifrån den vår nya budget-
modell och nya styrmodell. Dessa 
båda dokument är viktiga i  
Tranemo kommuns stävan att vara 
en kommun som säkrar välfärden,  
är en attraktiv arbetsgivare och ut-
vecklar samhället över lång tid.

Måluppfyllelse i korthet
Kommunen har under året haft fyra övergripande mål. 
Kopplade till de fyra målen har ett antal resultatmått  
tillämpats. Resultatet är inte tillfredställande och endast 
ett av fyra mål anses uppnådda.

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten                    Ej uppnått1

14 000 invånare 2035                                                                    Ej uppnått3

Attraktiv arbetsgivare                                                                    Ej uppnått4

Hållbart samhälle                                                                          Mål uppnått2

Personalförhållanden i korthet 
(förra året)
Sjukfrånvaro  7,14%  (7,69%) 
Antal årsarbetare  1 022  (1 052) 
Personalomsättning  12%  (11%) 
Visstidsanställda  99  (101)

Koncernen:  44 mnkr 

Kommunen:  39,3 mnkr  
(balanskrav 29,9 mnkr,  
+ 18 mnkr jmf budget) 

Sektionerna:  8,2 mnkr 

Investeringar:  77 mnkr  
(+ 40 mnkr jmf budget)
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Kommunstyrelsens 
ordförande 2021

Kommunen har under året som gått arbetat 
med vår nya budgetmodell och vår nya styr-
modell och när vi nu summerar 2021 så kan 
vi konstatera att det ekonomiskt blev ett av de 
bästa åren genom ett av högsta överskotten i 
vår historia med ett resultat i kommunen på 
drygt 39 mnkr kronor Detta till följd av en 
positiv utveckling av svensk ekonomi med 
större skatteintäkter och att staten varit  
generös med statsbidrag som dock är av  
tillfällig art. I skrivande stund har ett krig i 
Europa börjat med oändliga mänskliga  
lidanden som följd för de som är direkt drab-
bade. Vi övriga länder som inte är drabbade 
av samma omfattning som Ukraina kommer 
ändå att ha en osäker närtid att ta hänsyn till. 
Det betyder att vi måste vara försiktiga med 
våra resurser eftersom en prognos är i nuläget 
väldigt svår att göra. Investeringarna visar ett 
överskott mot budget på 40 mnkr delvis som 
en följd av att man tvingats skjuta på projekt i 
tid av hänsyn till en mer korrekt bedömning 
av utformning och behov.      

Vi har dessutom genomgått ytterligare ett år 
med pandemin. Ett år där vår personal har 
ansträngt sej till det yttersta för att få verksam- 
heterna till att fungera trots stora omställ-
ningar när det saknas ersättare på arbets- 
platsen. Under dessa omständigheter lyckas 
man ändå att utveckla verksamheterna.  
Lärandesektionen har dessutom fått gå igenom  
ett ekonomiskt stålbad under året för att få 
kontroll över sin budget, liksom de övriga 
sektionerna genomgått tidigare år, exempel-
vis Samhällssektionen som relativt sin storlek  
har kanske gjort de största förändringarna.   

Det är glädjande att kunna konstatera att vi 
har fått en betydelsefull medspelare i den 
ideella föreningen Tillväxt Tranemo som har 
genomfört sitt första verksamhetsår. Detta är 

inte minst viktigt just nu när vi har förhopp-
ningar om en stor etablering i Lockryd, så 
stor att det kommer, om den blir verklighet 
att innebära behov av investeringar i form av 
bostäder, detaljplaner, markbehov osv. Vi har 
redan börjat med ett samarbete när det gäller 
infrastruktur. Vi kommer inom kort att ha en 
fördjupad översiktsplan för Länghem färdig

På investeringssidan kan vi konstatera att vi 
äntligen kommit igång med projekteringen 
av Solbacken och att en ny förskola i Dalstorp 
också håller på att förverkligas.

När det gäller våra klimatmål så har vi genom- 
fört 9 av 11 avgivna löften under 2021 samt 
påbörjat de andra. För att nämna några  
exempel så har kosten minskat matsvinnet 
och även minskat klimatpåverkan från maten.  
Solceller är monterade på skolan i Grimsås, 
engångsartiklar har ersatts med flergångs i  
 

våra äldreboenden. Vi köper fossilfri el och 
ställer klimatkrav i upphandling av transporter.

Vi har under 2021 genomfört en tvärpolitisk 
resa i skolans värld där alla partier som är  
representerade i KF gjort ett rejält arbete om 
skolans verksamhet och struktur fram till år 
2030. Vad som är mest betydelsefullt är att vi 
lagt alla ideologiska låsningar åt sidan och 
jobbat konstruktivt vilket resulterat i ett  
gemensamt dokument som kommer att ge 
skolan en trygghet i sitt arbete framåt.

Vi är särskilt stolta över vårt rika förenings- 
och kulturliv som hjälper till att bygga vårt 
varumärke som blivit uppmärksammat på 
ett väldigt konkret sätt när vår kommunpoet 
blev känd i hela Sverige.

Våra mål och ambitioner ligger fast, och man 
märker att det har stor betydelse att vi lång-
siktigt spänner bågen och satsar på tillväxt i 
kommunen, ju fler vi är desto större möjlig-
heter till att vårt behov kompetensförsörjning 
säkras. I dagens digitala verklighet finns det 
stora möjligheter att bo på en trygg och säker  
plats samtidigt som man har sitt arbete på 
annat ställe. 

Avslutningsvis vill jag tacka vår personal för 
ett fantastiskt arbete som ni gjort under året 
med en fortsatt pandemi som gjort ert arbete  
tyngre att utföra och till mina politikerkollegor  
ett tack för en stor samsyn i vårt arbete med 
att ytterligare förbättra vår kommun.

Anders Brolin (S)
Ordförande i kommunstyrelsen 

Anders Brolin (S)

Vi är särskilt stolta 
över vårt rika  
förenings- och  
kulturliv som  
hjälper till att  

bygga vårt varu-
märke som blivit 
uppmärksammat 

på ett väldigt  
konkret sätt när vår 
kommunpoet blev 

känd i hela Sverige.
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Kommunstyrelsens 
vice ordförande 2021

”Intet är som väntanstider, vårflodsveckor,  
knoppningstider….”. Ja så skaldade Erik Axel 
Karlfeldt redan 1898. Och när man tänker  
tillbaks på 2021 känns det som väldigt mycket  
som en väntanstid. En lång väntan där vi 
kastades mellan hopp och förtvivlan av om, 
när och hur pandemin skulle ta slut. Nu blev 
det en väntan hela året utan att vi mötte nån 
spirande pandemivår. Även om vi väl trodde 
nåt var på gång under hösten slog smitt- 
spridningen återigen till med full kraft  
årets sista veckor. 

Tack alla för att Ni hållit ut med alla restrik-
tioner och vaccinerat er. Ett extra stort tack 
till alla medarbetare som kämpat med res-
triktioner, skyddsutrustning, provtagning 
och många andra pålagor som inte gjort var-
dagslivet enklare.

Ekonomiskt kan vi lägga ett mycket starkt  
år bakom oss. Balanskravsresultatet klev  
29,9 mnkr vilket är hela 18 mnkr bättre än 
budget och det bästa på många år. Särskilt 
glädjande är sektionernas förbättrade bud-
getföljsamhet. 

Ett givet utvecklingsområde är att jobba med 
hur vi kan förbättra prognosarbetet så vi kan 
minska avvikelsen mellan budget och utfall 
på intäktssidan. 

Även bolagen redovisar positiva resultat  
med 1,8 mnkr för Tranemo Bostäder AB  
och 2,6 mnkr för Tranemo utvecklings AB. 
Bolagen har därmed en stark position för att 
ta nya steg och utveckla verksamheten med 
fler nya bostäder och lokaler.

På orossidan måste vi sätta ökningen av  
låneskulden med 75 mnkr under året till  
totalt 405 mnkr för kommunen. Detta då  
trots att långt ifrån alla investeringsprojekt 
som planerats genomförts, och självfinansi- 
eringsgraden är hela 120%. Även kostnadsut-
vecklingen för investeringarna är djupt oro-
ande och det krävs krafttag med kostnads-
styrningen av investeringsprojekten.

Därtill kan vi då lägga bolagens upplåning 
på 373,5 mnkr. Men där ska ju både ränta 
och amortering betalas av hyror.

Vad gäller måluppfyllelse kan vi konstatera 
att det finns stora brister. Vi missar ordentligt 
på mål som brukarperspektivet, befolknings-
utveckling och att vara attraktiv arbetsgivare. 
Extra anmärkningsvärt är att vi endast klarar 
att träffa 11 indikatorer av 31.  

Befolkningen har ökat något under året men 
vi är långt ifrån det mål om 14 000 invånare 
2035 som fastställts. Tyvärr har de riktade  
åtgärder fullmäktige tidigare anvisat priori-
terats bort. 

Bostadsbyggandet är, och har under året  
varit på för låg nivå. Bland annat saknas fler 
bostäder i Dalstorp och Tranemo.  
Det som är positivt inom bostadsbyggandet 
är att det åter byggs villor i några orter.

Många grundläggande förutsättningar  
föusättningar för framtiden är positiva. Bland 
annat kan nämnas låg arbetslöshet, och ett 
aktivt, starkt föreningsliv. Vi har också ett 
starkt och aktivt näringsliv. Den samverkan 
som finns inom ramen för Tillväxt Tranemo 
och med gröna näringar är en god grund för 
framtiden.

Men det finns också utmaningar som exem-
pelvis tillgång till arbetskraft med rätt kom-
petens och nödvändiga förstärkningar av  
infrastrukturen. 

Utöver att leda kommunens eget arbete läggs
hela tiden ett stort engagemang från många, 
både tjänstepersoner och politiker på det 
utåtriktade arbetet. Särskilt frågor runt kom-
petensförsörjning och infrastrukturutveck-

ling är alltid aktuella. Det är mycket viktigt 
för att stärka vårt erbjudande till både före-
tagare som vill etablera eller utöka sin verk-
samhet här, och inflyttare som vill skapa sig 
en god och trygg framtid i vår kommun.

Under rådande omständigheter går inte att 
undvika att kommentera något om de  
väsentliga händelser som inträffat efter  

redovisningsperiodens slut. I slutet av  
februari angrep Beväpnad rysk militär 
Ukraina. Efter några veckor kan konstateras 
att ett fullt utvecklat anfallskrig råder.  
Konsekvenserna är obegripligt katastrofala.  
Tusentals människoliv har gått till spillo. 
Både militära och civila mål beskjuts urskilj-
ningslöst. Miljoner människors liv har bok-
stavligen lagts i spillror. 

Kriget får också ekonomiska konsekvenser 
som är svåra att överblicka. Priserna på energi, 
insatsvaror för jordbruket, metaller, matva-
ror mm har ökat kraftigt, och inflationen är 
just nu klart över riksbankens mål. Resultatet 
av detta och hur det påverkar vår ekonomi är 
för dagen svårt att överblicka.

Men nu gäller för oss att visa medkänsla och 
generositet och ta väl hand om de människor 
som flyr till vårt land. De måste få en fristad 
från kriget och kanske en nystart i livet här i 
vår kommun.

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda 
och förtroendevalda, men också alla Ni som 
gjort insatser inom civilsamhället, för det 
fantastiskt fina jobb Ni alla gjort under året. 
Och ett särskilt stort tack till er som kämpat  
med att hålla verksamheten igång i pandemitider.

Lennart Haglund (c)
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Lennart Haglund (C)

Tack alla för att  
Ni hållit ut med 

alla restriktioner  
och vaccinerat er. 
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Befolkningsutveckling senaste 5-årsperiod (%) 

Vårgårda  8,0

Bollebygd  5,7 

Ulricehamn  4,5

Borås  4,0

Mark  3,0

Svenljunga  1,3 

Tranemo  1,0

Herrljunga  0,2

Källa: SCB

Skattesats 2021 (%)

Ulricehamn  21,05 

Borås  21,31 

Tranemo  21,50 

Mark  21,51 

Bollebygd  21,59 

Vårgårda  21,61 

Herrljunga  21,94 

Svenljunga  22,25

Riksgenomsnitt  20,71

Källa: SCB

Skattekraft 2021, procent av riksgenomsnittet

Bollebygd  100 

Borås  94 

Ulricehamn  92

Mark  91 

Tranemo  90 

Vårgårda  89 

Herrljunga  89 

Svenljunga  85

Källa: SCB

Svenskt Näringslivs kommunranking 2021

Vårgårda  1 

Herrljunga  11 

Borås  134 

Tranemo  143 

Svenljunga  173 

Bollebygd  182 

Ulricehamn  188 

Mark  233

Källa: Svenskt Näringsliv

Tranemo kommun i ett sjuhäradsperspektiv
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Arbetslöshet, december 2021 (%)

Tranemo  1,6 

Herrljunga  1,8 

Bollebygd  2,0

Ulricehamn  2,1 

Vårgårda  2,3 

Mark  2,3 

Svenljunga  2,7 

Borås  3,2

Riksgenomsnitt  3,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, 15 okt 2020
Svenljunga  4,9 

Mark  4,9 

Herrljunga  5,0 

Borås  5,1 

Tranemo  5,1 

Ulricehamn  5,2 

Bollebygd  5,4 

Vårgårda  5,4 

Riksgenomsnitt  5,1

 Källa: Skolverket

Grundskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, läsåret 2020/2021

Herrljunga  10,3 

Tranemo  10,9 

Ulricehamn  10,9 

Mark  11,3 

Vårgårda  11,5 

Borås  12,2 

Svenljunga  12,5 

Bollebygd  12,7 

Riksgenomsnitt  12,0 

Källa: Skolverket

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2021, andel (%)

Svenljunga  88,0 

Ulricehamn  87,7 

Vårgårda  87,2 

Bollebygd  86,8 

Mark  84,0 

Herrljunga  83,5 

Tranemo  80,6 

Borås  80,5 

Riksgenomsnitt  84,6 

Källa: Kolada
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Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år 2021, andel (%)

Bollebygd  81,4  

Borås  74,2  

Mark  73,4  

Svenljunga  73,4  

Tranemo  73,3  

Herrljunga  72,9  

Vårgårda  70,8 

 Ulricehamn  68,9  

Riksgenomsnitt  71,6 

Källa: Kolada

Invånare 65+ i särskilt boende 2020, andel (%)

Svenljunga  2,5 

Tranemo  3,0 

Bollebygd  3,3

Mark  3,5

Herrljunga  3,6 

Vårgårda  3,6 

Borås  3,7 

Ulricehamn  3,7 

Riksgenomsnitt  4,0

Källa: Kolada

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende 2020, andel (%)

Bollebygd  4,8  

Ulricehamn  6,5  

Herrljunga  6,5  

Tranemo  6,8  

Svenljunga  7,0  

Vårgårda  7,8  

Borås  7,9  

Mark  -  

Riksgenomsnitt  7,0  

Källa: Kolada
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Kommunfullmäktige är den högsta beslutande  
instansen i Tranemo kommun. I fullmäktige finns 
37 ledamöter. I Tranemo kommunfullmäktige 
finns en majoritet som leds av socialdemokraterna.  
Kommunfullmäktige består av 51% kvinnor och 
49% män.

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning 2019-2022  2015-2018Mandatfördelning 2019-2022  2015-2018
Centerpartiet 8 9
Moderaterna 5 5
Liberalerna 1 1
Kristdemokraterna 2 2
Socialdemokraterna 13 13
Miljöpartiet 1 2
Vänsterpartiet 2 1
Sverigedemokraterna 5 4

SUMMA 37 37SUMMA 37 37

Koncernredovisningen för Tranemo kommun  
omfattar utöver kommunen även moderbolaget 
Tranemo Forum AB samt dotterbolagen Trane-
mobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.

Kommunkoncernen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och sam-
ordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter, samt att ha uppsikt över nämndens och 
kommunägda bolags verksamhet. Kommunstyrel-
sen har hand om den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen

Det har under året funnits fyra enskilda förskolor 
som utför förskole- och fritidsverksamhet. Dessa 
är Fyrklövern i Limmared, Skogsduvan i Mossebo, 
Tranbäret i Tranemo samt Prästkragen i Månstad.

Kommunala uppdragsföretag

Alma Assistans, Bärkraft Assistans, Handen  
Assistans, Primacura, Rix omsorg, Vägabo skola, 
LSS Assistans, Särnmark assistans, LS Assistans, 
Fröken Fridas Assistans, Omsorgscompagniet i 
Norden, Monument assistans samt Älvsborgs  
assistans utför tjänster inom personlig assistans. 

Därtill kommer företag där kommunen köper 
platser för vård i exempelvis HVB eller konsulent-
stött familjehem.

Sophämtningen sköttes under året av Nordisk 
Återvinning Service AB och grönyteskötseln  
hanterades av Tranemo Trädgårdstjänst AB.

Tranemo kommun är medlem i Tolkförmedling 
Väst och Södra Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund.

Den kommunala koncernen
Förvaltningsberättelse
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Tranemo kommunkoncern redovisade ett 
resultat på 44,0 mnkr år 2021 och  
kommunen ett balanskravsresultat på 
29,9 mnkr. Det är ett historiskt högt  
resultat som bland annat beror på höga 
skatte- och bidragsintäkter.

Vidare står Tranemo kommun inför stora 
investeringar i bland annat bostads- 
byggande och infrastruktur som behöver 
göras för att nå målet 14 000 invånare 
till år 2035. Samtidigt har Tranemo som 

mål att självfinansieringsgraden för  
alla investeringar som görs inom skatte- 
verksamheten ska uppgå till minst  
100 procent. För att leva upp till målet 
och en god ekonomisk hushållning  
behöver koncernen fortsatt visa på ett 
starkt resultat. Kommunens övergri-
pande mål visar inte tillfredställande 
resultat när endast ett av fyra övergri-
pande mål uppnås. Här behöver kon-
cernen som helhet rikta fokus och bryta 
ner målen till ett genomförande som  

bidrar till måluppfyllelse. Bland kom-
munens anställda noteras en minskad 
sjukfrånvaro, färre årsarbetare och en 
något ökad personal- 
omsättning. 

Målet om att vara en attraktiv arbets- 
givare uppnås inte och det finns också 
en viss differens mellan sektionerna  
avseende ett flertal personalnyckeltal 
som kommer innebära olika sätt att ta 
sin målet som helhet.

Översikt över verksamhetens utveckling

Dalstorp från ovan.  FOTO: Andreas Natt & Dag
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Femårsöversikt

    2021 2020 2019 2018 2017
EKONOMISKT RESULTAT     
Årets resultat, mnkr  44,0  22,5  17,8  21,3  33,0
Ökning nettokostnader, %  1,8  3,4  3,2  4,4  5,2

TILLGÅNGAR/SKULDER     
Totala tillgångar, mnkr  1595,0  1362,7  1327,3  1195,3  1196,8
varav     
Omsättningstillgångar, mnkr 290,0  149,5  202,9  155,0  179,5
Anläggningstillgångar, mnkr 1305,0  1213,2  1124,4  1040,3  1017,3
     
Totala skulder, mnkr  960,6  780,0  764,0  645,6  660,7
varav     
Kortfristiga skulder, mnkr  176,5  185,9  212,2  183,3  168,7
Långfristiga skulder, mnkr  784,2  594,1  551,8  462,3  492,0

Koncernen

    2021 2020 2019 2018 2017
EKONOMISKT RESULTAT     
Årets resultat, mnkr  39,3  22,3  15,8  17,4  29,6
Årets balanskravsresultat, mnkr 29,9  15,9  6,3  4,2  19,9
Årets resultat exkl jämfö.störande poster, mnkr 45,1  30,6  15,8  17,4  29,6
Ökning nettokostnader, %  2,3  3,2  2,8  4,3  5,2
Ökning skatteintäkter, %  4,8  -0,5  3,7  2,2  6,7
Personalkostnader, mnkr   566,4  563,8  549,7  548,6  549,6

NETTOINVESTERINGAR     
Skattefinansierade investeringar, mnkr 64,5  109,1  68,0  37,1  54,3
Taxefinansierade investeringar, mnkr  12,5  11,2  19,4  21,1  13,9
Självfinansiering av investeringar, %  128  60  73  122  111

TILLGÅNGAR/SKULDER     
Totala tillgångar, mnkr   1215,5  1085,7  1029,1  977,7  991,2
Omsättningstillgångar, mnkr  281,8  152,8  167,3  153,6  177,3
Anläggningstillgångar, mnkr  933,7  932,8  861,8  824,1  814,0
Totala skulder, mnkr   898,9  808,4  774,1  738,5  769,4 
varav
Kortfristiga skulder, mnkr   204,8  197,5  201,0  194,2  186,2 
Långfristiga skulder, mnkr  415,6  339,1  296,8  262,3  292,0

SOLIDITET     
Soliditet inkl pensionsskuld, %  26,1  25,4  24,8  24,5  22,4

SKATTESATS     
Kommunal skattesats, %   21,5  21,5  21,5  21,5  21,5
Total skattesats, %   32,98  32,98  32,98  32,98  32,98

Kommunen
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    2021 2020 2019 2018 2017
INVÅNARE
Folkmängd   11 937  11 885  11 936  11 874  11 841
Befolkningsförändring   52  -51  62  33  65

Födda   130  115  121  122  106
Döda   119  135  113  146  133
Födelsenetto   19  -20  8  -24  -27  

Inflyttning   690  618  689  674  754  
Utflyttning   656  645  653  613  674

Flyttningsnetto   34  -27  36  61  80

Kommunens Kvalitet i Korthet
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Förutsättningarna för att utföra det 
kommunala uppdraget påverkas starkt 
av ekonomiska och sociala förhållan-
den som kan vara både av nationell och 
internationell karaktär. Nedan beskrivs 
förutsättningarna som har haft, och 
som kommer ha, betydelse för den kom-
munala servicen i  Tranemo kommun.

Internationella ekonomiska  
förutsättningar
Coronapandemin har under två år  
påverkat hela världen. När pandemin  
intågade under första halvan av 2020 
fick världsekonomi en snabb konjunk-
turnedgång och minskning av BNP på 
grund av bland annat lägre konsumtion 
av hushållen. I EU (Eurozonen) minska-
de BNP under 2020 med 6,7 procent  
 
 
som en följd av omfattande restriktioner 

och därmed svårigheter till att upprätt-
hålla konsumtionen. Bland de europe-
iska länderna var bland annat Spanien, 
Italien och Grekland svårt drabbade 
med ett BNP-fall på närmare 10 procent. 
Samtliga av dessa länder har i normala  
fall en hög andel turism och generellt 
har liknande länder som dem blivit  
hårdare drabbade på grund av ett  
minskat resande.

Under 2021 har BNP i Europa stärkts på 
grund av lättade restriktioner och åter-
upptagen konsumtion. Däremot ligger 
BNP fortfarande under nivån från  
slutet av 2019, framförallt i södra Europa. 
Kina var den första ekonomin som åter-
hämtade sig efter pandemin men deras  
ekonomi hämmas av bland annat  
minskad kolimport och återigen ökad 
smittspridning i Asien. Enligt Sveriges  
Kommuner och Regioner kommer 
BNP-tillväxten att återhämta sig långsamt  
fram till 2023.

Under året som har varit har den globala  
import och exporten kantats av utbuds-
problematik vilket lett till hög inflation  
samt högre frakt och råvarupriser. Ett 
antal europeiska länder har under året 

stängt ned sin kärnkraftsproduktion 
och har då i stället fått ett ökat behov av 
andra energikällor.  
Andelen elproduktion och fossila 
bränslen minskar succesivt vilket leder 
till högre priser som i sitt led slår hårt 
mot konsumenterna, både utomlands 
som i Sverige.  

Som en följd av pandemin har många 
länder fått sätta in ekonomiska kris- 
åtgärder för att balansera upp effekterna 
av den vilket har varit bland annat ett 
sämre utbud och efterfrågan, arbetslös-
het och generella prisökningar. Många 
länder har också investerat i att komma 
längre i sin digitalisering. Sammantaget  
ökar statsskulderna på grund av de 
ekonomiska åtgärder som krävts under 

de gånga två åren men man har samti-
digt hållit nere styrräntorna. Att kom-
ma i balans igen kommer att ta tid och 
kan bli problematiskt utan att strama åt 
finanspolitiken allt för hårt.
Nationella ekonomiska  

Källa: Diagram från SCB, Elområde 3.

BNP-tillväxt omvärlden (%) 2019 2020 2021 2022 2023 
Källa SKR          

EU (Eurozonen)   1,3  -6,7  4,7  4,3  2,8

USA   2,2  -3,5  4,0  4,0  2,2

Kina   6,0  2,0  5,7  5,7  5,5

förutsättningar
Sveriges Kommuner & Regioner spår  
att Sverige kommer komma ut ur sin 
lågkonjunktur 2023 på grund bland an-
nat en stabil ökning av BNP. Efter 2023 
till år 2025 kommer vi kunna se en lägre  
ökning av skatteunderlaget än tidigare,  
med ett genomsnitt på 3,6 procent i jäm-
förelse med 4,0 procent om man ser till 
de senaste tio åren. Utvecklingen av 
skatteunderlag och skattekraft (genom-
snittligt skatteunderlag per invånare) 
ser även olika ut beroende på kommun-
grupp och förutsättningar för just den 
gruppen. Den kommungrupp som hade 
högst utveckling av skatteunderlaget 
under 2019–2020 var pendlingskommun 
nära storstad, medan den kommun-
grupp som hade det lägsta skatteunder-
laget var landsbygdskommuner. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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et stark under hela 2010-talet, enligt 
SCB, och Sveriges befolkning fortsätter 
att öka totalt sett men inte med samma 
branta kurva som tidigare. I december 
2021 fanns det 10 452 326 invånare i  
Sverige. Däremot har befolkningen i 
mer än 100 kommuner minskat mellan 
mars 2020 och juni 2021 och totalt sett 
ser man en långsammare befolkning-
sökning än vanligtvis. Många kommu-
ner står inför demografiska utmaningar 
då den snabbaste växande åldersgrup-
pen kommande tio år finns i gruppen 
80+, vilket kommer innebära ökade 
kostnader för äldreomsorg samt hälso-  
och sjukvård. Detta gäller både stora  

och små kommuner. Däremot enligt 
prognos från SCB kommer personer i 
arbetsför ålder enbart att öka i kommu-
ner som har en befolkning på över 25 
000 invånare vilket i sin tur påverkar 
skatteunderlaget.

Både kommuner och regioner visade  
rekordresultat för 2020 som till stor del 
berodde på ökade statsbidrag. Kommu-
nerna hade ett sammantaget resultat på 
35 miljarder kronor och regionerna  
visade även dem ett mycket högt resul-
tat på 19 miljarder kronor. De riktade 
och generella statsbidragen som funnits 
för att hantera merkostnader i relation 
till pandemin kommer fasas ut.  

Totalt försvinner cirka 11 miljarder kro-
nor i ersättning till kommuner och pri-
vata aktörer för dess merkostnader inom 
omsorgsområdet. Däremot kommer bland 
annat äldreomsorgslyftet, innebärande 
att personal kan vidareutbilda sig under 
arbetstid, finnas kvar och stärkas med 
1,2 miljarder kronor under 2022. Även 
medel för att minska antalet timavlöna-
de och utöka med fler utbildade sjuk-
sköterskor inom äldreomsorgen flyttas 
med till år 2022 och 2023 samtidigt som 
två miljarder överförs till det generel-
la statsbidraget till och med år 2024. För 
utbildningssektorn kommer skolmiljar-
den, ett bidrag för att hantera effekter 
inom skolväsendet kopplat till pande-
min, förlängas till år 2022.

Invånarantalet har ökat i Tranemo kommun under 2021

Utveckling av skatteunderlag och skattekraft samt medelskattekraft 2020, per kommungrupp

Källa SKR                                                          Utveckling skatteunderlag 2019-2020       Utveckling skattekraft 2019-2020                 Medelskattekraft 2020 
   

Storstäder   2,7%  1,4%  262 538 kr

Pendlingskommun när  storstad  2,9%  1,3%  260 672 kr

Större stad   2,0%  0,6%  220 572 kr

Pendlingskommun nära större stad  1,9%  1,1%  208 300 kr

Lågpendlingskommun nära större stad  1,0%  0,7%  203 576 kr

Mindre stad/tätort   1,6%  1,0%  213 688 kr

Pendlingskommun nära   0,8%  0,8%  199 095 kr
mindre stad/tätort 

Landsbygdskommun   0,4% 0,8%  195 769 kr

Landsbygdskommun   1,0%  0,8%  200 927 kr
med besöksnäring

Totalt   2,1%  1,1%  230 111 kr
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Befolkningsutvecklingen 
Invånarantalet i Tranemo kommun  
ökade med 52 personer under 2021. 

Tranemo kommun har som mål att växa 
till 14 000 invånare år 2035 och arbetar  
aktivt med visionen genom att arbeta med 
en ny översiktsplan och aktivt bjuda in till 
dialog med det lokala näringslivs genom 
föreningen Tillväxt Tranemo. Befolknings-
mängden för Tranemo  
kommun mättes till 11 937 år 2021,  
vilket är en ökning med 52 personer. 

På grund av pandemin är arbets- 
marknaden fortsatt hårt pressad  
vilket tar sig till uttryck med en hög  
arbetslöshet i riket på 8,8 procent.  
Däremot dominerar industrin i  
Tranemo vilket kan anta vara svaret  
på varför arbetslösheten i kommunen  
enbart gått upp till 3,9%.   

Kommunens största arbetsgivare är  
Ardagh Glass Limmared AB och 
Nexans Sweden AB Grimsås.

Nu växer vi! Annons i Tranemo IF:s magasin där vi  
marknadsför Silverdalen i Tranemo för fina villatomter.

Nexans Sweden AB Grimsås.  FOTO: Jesper Rydin, Nexans

Ardagh Glass Limmared
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Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin: Verksamhetsåret 2021 har 
fortsatt präglats av att anpassa verksam-
heten för att möta de krav coronapan-
demin krävt. Efter snart två år av pan-
demi är våra arbetssätt mer utvecklade 
och hur vi arbetar nu är nära inpå det 
nya normala. Kommunen har fortsatt att 
under stora delar av året arbeta i kris-
stabsläge och lyckats hantera både sä-
ker vårdmiljö för de äldre, distansun-
dervisning för ungdomar och snabba 
fändringar inom bland annat ekonomin 
samt flertalet nya rekommendationer 
för ett smittsäkert samhälle i stort.

Tillväxt Tranemo (förening): Tillväxt 
Tranemo är en engagerad och ideell för-
ening som bildades 2021. Föreningen 

består av representanter från närings-
livets huvudkontor utspritt i kommu-
nen och tjänstepersoner från Tranemo 
kommun. Tillväxt Tranemo har som än-
damål att förenkla och stärka närings-
livet och dialogen mellan kommunen 
och näringslivet. Föreningen vill bidra 
till tillväxtmålet om att bli 14 000 invå-
nare 2035.

Budget- och styrmodell: Kommunen 
har under året för första gången ett helt 
verksamhetsår arbetat utifrån den vår 
nya budgetmodell och nya styrmodell.  
Dessa båda dokument är viktiga i  
Tranemo kommuns stävan att vara en 
kommun som säkrar välfärden, är en 
attraktiv arbetsgivare och utvecklar 
samhället över lång tid.

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Under början av 2022 har coronapan-
demin fortsatt att testa offentlig sektors 
välfärdstjänster. Utvecklingen av smitt-
spridningen av coronavarianten omikron  
i kombination med nya restriktioner 
har kraftigt påverkat kommunens och 
våra leverantörers personalstyrkor. 
Framförallt inom skolan och omsor-
gen är påverkan påtaglig med negativa 
konsekvenser för både personal, bruka-
re, elever, anhöriga och vårdnadshava-
re. Från början av februari har de flesta 
rekommendationer/restriktioner av-
seende pandemin tagits bort, effekten 
av detta har vid denna årsredovisning 
ännu inte visat sig.

Föreningen Tillväxt Tranemo på möte på Tidebecks i Ljungsarp.
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När analysen genomförts ska en  
planering göras.
• Hur kvalitetssäkrar vi grundupp- 
   draget (Vilka kvalitetsfaktorer finns     
   som vi behöver följa för att säkra att  
   vi lever upp till det grunduppdrag vi   
   finns till för att leverera).
• Vilka utvecklingsmål behöver vi  
   arbeta med i vår verksamhet?
• Vilken budget har vi och löser vi  
    vårt uppdrag inom ram?

Under en 12-månadersperiod sker fem 
dialoger, den första har syftet att ge för-
utsättning för att lyckas med planeringen.  
Den andra sker för att följa upp att en 
plan skapats och att överordnad chef 
kan stå bakom planen tillsammans med 
den rapporterande chefen. De tre övriga 
dialogerna är uppföljningsdialoger för 
att följa upp resultaten.

I Tranemo kommun arbetar vi med mål 
och resultatstyrning. Förslag till för-
valtningens mål bereds i Budgetut- 
skottet. I kommunstyrelsen tar majori-
tet och opposition fram sina budget- 
förslag där mål och indikatorer ingår.  
Detta levereras till Kommunfull- 
mäktige som tar beslut om budgeten. 
När beslut finns tar Kommunchefen  
tillsammans med kommunens led-
ningsgrupp emot målen och indikato-
rerna. Förvaltningsledningen fördelar 
därefter arbetet med mål och indika-
torer till sektionerna. Uppföljning av 
måluppfyllnad sker i delårs- och  
årsredovisning till Kommunstyrelsen.

År 2021 är första året då vi arbetar  
utifrån kommunens nya styrmodell. 
Från och med planen 2021 tas större 
hänsyn till alla beslutsnivåers insikter  
i vad som behöver göras för att utveckla  
verksamheten och säkra kvaliteten för 
de vi är till för. Naturligtvis med ut-
gångspunkt i de utvecklingsområden 
och mål som är definierade i Visionen. 
För att säkra helhetssyn och en tillits-
baserad styrning så har så kallade ver-
tikala dialoger adderats till styrningen. 
Dessa dialoger löper genom hela beslut-
skedjan från Kommunstyrelsen till en-
hetschefens arbetslag. Varje beslutsnivå 
har ansvar att genomföra en nuläges-
analys och skapa en plan för verksam-
heten inom en given period. Analysen 
ligger till grund för planeringen och 
dessa båda ska kommuniceras med  
arbetslag/ledningsgrupp och över- 
ordnad chef. 

Att ta hänsyn till i analysen är:
• Vilken är verksamhetsidén?
• Vilka samverkanspartners av sär- 
    skild betydelse finns för verksam        
    heten?
• Hur förhåller verksamheten sig till  
   kommunens vision och utvecklings- 
   områden?
• Vilken statlig och kommunal styr- 
    ning av särskild betydelse finns för   
    verksamheten?
• En SWOT-analys ska genomföras.
• Sammanfattning och prioritering av    
   vad som behöver göras med utgångs-  
   punkt från ovan rubriker.
 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Brukarens perspektiv  
är utgångspunkt för 
verksamheten
Vi når inte målet
Målet är kopplat till sex indikatorer 
som ska signalera om vi når målet. För 
2021 saknar vi utfall för två av indika-
torerna. Det är brukarbedömningen av 
hemtjänst och särskilt boende som inte 
utförts av socialstyrelsen under 2021. 
Undersökningen förväntas genomföras 
under början av 2022. I övrigt når vi mål- 
uppfyllnad för två av fyra indikatorer.

Digital mognad 
Under 2021 har vi anslutit oss till SKR 
grenen ADDAs projekt för digital mog-
nad i offentlig sektor. Syftet med projek-
tet är att lyfta den digitala mognaden i 

offentlig sektor nationellt. Målet  
i projektet är att det nationella snittet  
ska vara 55% mognadsgrad under 2023. 
Vi har genomfört två mätningar av den 
digitala mognaden i Tranemo kommun 
under 2021 och den andra mätningen 
visar att vi under 2021 ligger på 48%. 
Vårt mål för året var 45% med en ste-
gringstakt på 5% per år för att till 2023 
nå 55%.

Vårt arbete med att öka digitaliseringen  
för att möta behoven från våra invånare  
och effektivisera våra verksamheter är 
viktig. Mätningen av vår digitala mog-
nad ger oss svar på våra svagheter och 
styrkor samt rekommendationer för 

fortsatt utveckling. För 2021 är en tydlig 
rekommendation att vi ska prioritera 
kompetensutveckling.

Elever behöriga till yrkesprogram 
Andelen elever i årskurs 9 som är behö-
riga till yrkesprogram i hemkommunen  
är för läsåret 2020/2021 81,8% vilket är 
en ökning jämfört med förra årets 80,5%.  
Det är en stor skillnad mellan flickor  
(92,5%) och pojkar (73,5%). Totalt har vi 
en svag positiv trend sedan 2017.  För 
flickor ser vi en mycket positiv trend, 
men pojkar tappar tyvärr graden av  
behörighet under 2020/2021 jämfört 
med 2019/2020. (Källa: Kolada)

Det kommer arbetas vidare med närvaro- 
främjande insatser. Utveckling av under- 
visningen i olika former för att möta alla  
elever. En insats (PIF) pågår i samver-

kan med Navet. Uppföljningsarbetet i 
de tidigare åren behöver också utveck-
las för att vi ska bli bättre på att identifiera 
och sätta in tidiga insatser.
Gymnasieelever med examen 
Indikatorn andel gymnasieelever med  
examen inom 4 år avser elever bosatta i 
Tranemo kommun som är gymnasie- 
elever antingen i Tranemo kommun  
eller annan kommun i Sverige.
Delas indikatorn upp i underkategorier 
kan vi konstatera att andel elever med 
examen som studerar på yrkesprogram 
ligger över medelvärdet i jämförelse 
med riket men något lägre än i jäm- 
förelse med tidigare års utfall (folkbok-
förda i Tranemo kommun). Elever med 

examen från högskoleförberedande  
program ligger nästan precis på medel-
värdet i jämförelse med riket men något 
lägre än tidigare år (folkbokförda i  
Tranemo kommun). Den tredje kategorin,  
elever med examen på introduktions-
program, ligger under medel i jämförelse  
med riket. Med anledning av för få 
elever under föregående läsår kan inga 
jämförelser göras för folkbokförda i  
Tranemo kommun. 
 
Underkategorierna till indikatorn  
fördelas enligt följande:
• Totalt: 68,4 %.
• Elever med gymnasieexamen  
    yrkesprogram: 81,8 % (över medel  
    i riket).
• Elever med gymnasieexamen  
   högskoleförberedande program  
   84,3% (medel i riket).
• Elever med gymnasieexamen  
   introduktionsprogram 16,7%  
   (under medel i riket).

Motsvarande indikatorer för elever  
som studerat på Tranemo gymnasie- 
skola är följande:
• Totalt: 67,3 %.
• Elever med gymnasieexamen yrkes   
    program: 90,0 % (över medel i riket).
• Elever med gymnasieexamen hög- 
    skoleförberedande program 86,7%  
    (medel i riket).
• Elever med gymnasieexamen intro 
   duktionsprogram: För få elever för att  
   redovisa data för 2021.

Av dessa utfall ser vi att genomström-
ningen för elever på yrkesprogram och 
högskoleförberedande program är  
högre på Tranemo gymnasieskola i  
jämförelse med samtliga elever som är 
bosatta i Tranemo kommun, och som 
därmed kan studera på andra gymnasie- 
skolor.
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Vilka insatser som görs på andra gym-
nasieskolor för Tranemoungdomarna 
kan vi inte uttala oss om. På vår egen 
gymnasieskola finns en väl uppbyggd 
uppföljnings- och stödstruktur för de 
elever som riskerar att inte nå målen. 
Man har också som utvecklingsområ-
den att jobba med frånvaro och elever-
nas eget ansvar för sina studier.
Hindren för eleverna att nå målen i  
vår egen gymnasieskola är generella.  
Det handlar om hög frånvaro, koncentra- 
tionssvårigheter, bristande studieteknik,  
läs- och skrivsvårigheter, NPF-proble-
matik och bristande språkkunskaper. 
Skolan erbjuder alla elever stöd i  
matematik, ”mattestuga”, en timma/
vecka samt stöd med övriga studier, 
”studiestödsstugan” en timma/vecka.
Under året och kommande år har vi ett 
särskilt fokus på nyanländas lärande 
samt språk- och kunskapsutvecklande  
arbete.

Försörjningsstöd 
Den sista indikatorn som vi har data på 
i målområdet är vuxna som återvänder 
till försörjningsstöd inom ett år.

I Tranemo kommun har vi haft färre 
vuxna med försörjningsstöd än före- 
gående år. Detta är en minskande trend 
som pågått sedan 2019 vilket är positivt.  
I Tranemo återvänder 11% till försörjnings- 
stöd inom ett år och för riket är det 
21,5% som återvänder.



21ÅRSREDOVISNING 2021    TRANEMO KOMMUN

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SEVi når målet 2021.
Klimatlöften Under året har vi som 
kommun ingått ett antal klimatlöften 
tillsammans med andra kommuner i
Västra Götalandsregionen. Nio av elva 
löften är uppfyllda. Exempel på upp-
fyllda löften är inom kost där vi arbetat 
med matsvinn och att hålla nere vår  
klimatpåverkan på inköpt mat. För 
matsvinn landar vi på 43,5 gram/ 
portion jämfört med vårt löfte på max 
4 Ett annat exempel på uppfyllt löfte är 
installerad beräknad årsproduktion av 
solenergi i kWh. På Grimsåsskolan har 
en hybridsolenergianläggning installerats  

som beräknas ge 19 Mwh el och 140 
Mwh värme. Under året har vi också, i 
enlighet med avgivna löften, bytt ut  
engångsprodukter till flergångsartiklar 
av biobaserat, förnybart eller återvun-
net material, genomfört event riktat till 
allmänheten och, precis som tidigare, 
köpt in 100% förnybar el.

Ett av de löften som inte uppnås handlar 
om att alla inköp av bilar till kommunen 
ska vara av spjutspets- eller avancerad 
nivå. I nuläget finns inte en tillräckligt 
utbyggd infrastruktur som möjliggör 
inköp av bilar i ”spjutspets- eller avan-
cerad” nivå. I och med utbyggnaden av 
laddinfrastruktur kommer möjligheten 
att nå målet förbättras kommande år.
Ett ytterligare löfte som inte uppnås 
handlar om genomförande av livscykel- 
analys på en byggnad. Under år 2021 
har vi inte genomfört en byggentreprenad 
som det varit möjligt att genomföra en 
livscykelanalys på. Inom ramen för våra 
partneringprojekt kommer möjligheten 
till genomförande finnas i framtiden.

Hållbart samhälle
Trygghet
Vi har för andra året i rad genomfört 
trygghetsundersökningen.
Denna undersökning genomförs i sam-
verkan med Ulricehamn, Svenljunga, 
Mark och Bollebygds kommuner samt 
lokalpolisområde Borås. Enkäten sprids 
digitalt i ett flertal medier och genomförs 
årligen under hela november månad.
Resultatet i 2021 års mätning är något 
sämre än föregående år. I år uppgår det 
totala trygghetsindexet i mätningen till 
3,45 på en femgradig skala. Föregående 
år var det 3,63 vilket Tranemo kommun 
då var bäst med av deltagande kommuner 

i undersökningen. På det stora hela lik-
nar utfallet i 2021 års mätning det utfall 
som gavs året innan.  
I korthet kan konstateras följande:

• Störst trygghet upplevs enligt under 
    sökningen av personer över 60 år  
    boende på landsbygden.

• Kvinnor upplever i högre grad att  
   kön är en faktor kopplat till otrygghet.

• Män upplever i högre grad att ålder  
   är en faktor kopplat till otrygghet.
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14 000 invånare 2035
Vi når inte målet 2021.
 För att nå vårt tillväxtmål är det viktigt 
med ett sunt företagsklimat och att det 
är enkelt och attraktivt att bygga och bo 
i kommunen. Därför ligger under 2021  
de flesta indikatorer just inom områdena 
företagsklimat och mark och bygglov.
Företagsklimat Företagsklimatet mäts 
på ett antal olika sätt. Företagens upp-
levelse av dialog mellan företagen och 
kommunen har legat på ungefär sam-
ma nivå i många år. I Svenskt Närings-
livs ranking för företagsklimat gjorde 
vi ett rejält skutt i rätt riktning under 
2020 medan vi för 2021 tappade en del. 
Vi arbe-tar med flera insatser för att öka 
måluppfyllelsen. Däribland handlar det 
om att se över en långsiktig struktur för 
en väg in i kommunen för företag.  
Arbetet med föreningen Tillväxt  
Tranemo kom igång under år 2021 och 
förväntas ge positiva resultat på sikt. 
Inom upphandling kommer informations- 
insatser att göras för att öka förståelse  
och tillit mellan kommun och näringsliv.

Bygglov 
Handläggningstiden för bygglov var 
under de första två tertialen 2021 14  
dagar, vilket är mycket bra. Den senaste 
siffran vi har från riket är från år 2020 
och ligger på 24 dagar. Det finns ingen  
data redovisad för helår 2021 vid tid-
punkten för rapportering i årsredo- 
visningen. För 2020 var handläggnings-
tiden 41 dagar.

Småhustomter och verksamhets-
mark 
Under 2021 har det sålts 18 småhus-
tomter och en verksamhetsmark. Små-
hustomterna säljs via Svensk Fastig-
hetsförmedling, vilket har inneburit att 
tomterna kunnat marknadsföras mer 
aktivt. Intresset för småhustomter har 
ökat väsentligt de senaste åren. Fram 
till våren 2019 hade kommunen tomtra-
batt vilket medförde en ökad försäljning 
innan denna avslutades. Den för Tra-
nemo kommun höga tomtförsäljningen 
har fortsatt även efter att rabatten togs 
bort. Flera förfrågningar om industri-
mark finns och diskussioner pågår med 
intressenter. Flera projekt pågår eller är 
på gång att starta, bland annat plane-
rad byggnation av cirkulationsplats vid 
Källsvedjan vilket kommer att möjlig-
göra för fler verksamheter på industri-
området. Även ökad samverkan med 
Business Region Borås.

Solgårdsgatan 9 i Tranemo är färdigrenoverat och 
inflyttningsbar.

Färdigställda bostäder 
Målsättningen under 2021 var att det 
totalt i kommunen skulle färdigställas 
minst 60 bostäder i flerfamiljs- och små-
hus under året, minst hälften av dessa 
skulle färdigställas av kommunens  
bostadsbolag. Den nationella mätning-
en för detta nyckeltal presenteras först 
under vecka 18, 2022. Därmed finns  
ingen data att rapportera i samband 
med årsredovisningen.  
Bedömningen är dock att vi har goda 
chanser att uppnå 60 bostäder eller fler 
för året. Däremot är inte målet om att 
hälften av dessa färdigställts av vårt 
eget bostadsbolag uppfyllt. Totalt har 
Tranemobostäder under året färdigställt 
17 bostäder. Dessa återfinns på Radhus-
vägen i Länghem. Utöver färdigställan-
det av nya bostäder pågår sedan  
tidigare i Tranemo bostäders regi total- 
renovering på Solgårdsgatan i Tranemo av 
sammanlagt 72 lägenheter. Renoveringen 
sker i tre etapper om 24 lägenheter per 
etapp. Den tredje och sista etappen för-
väntas vara helt klar sommaren 2023.
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Attraktiv arbetsgivare
Vi når inte målet 2021.
För 2021 når vi ingen av de tre indika- 
torer vi har för att utvärdera målet.
Rekommenderad som arbetsgivare  
Vi minskar under året andelen anställda  
som skulle rekommendera andra att  
arbeta i Tranemo kommun. Det vi ser i  
enkäten är att ett högt antal medarbetare  
känner att deras arbetet känns menings- 
fullt, att de ser fram emot att gå till ar-
betet och att de känner att de lär nytt 
och utvecklas i sitt dagliga arbete. Detta 
är positivt och borde vara faktorer som 
gör att anställda skulle rekommendera 
kommunen som arbetsgivare.  
Faktorer som kan ha påverkat utfallet 
negativt är vår exponering i media  
gällande hantering av ett investerings-
projekt, ekonomiska utmaningar under 

året och personalförändringar.
Delaktighet i verksamhetsplanering 
2021 är första gången vi mäter med- 
arbetarnas möjlighet till delaktighet i 
verksamhetsplaneringen. Vår önskan 
var att mäta detta både genom enkät  
och genom intervjuer med medarbeta-
re. Tyvärr stoppade pandemin oss från 
att röra oss ute bland verksamheterna 
så första året använde vi oss enbart av 
en enkätundersökning. Mätningen  
visar att 54 % kände att de var delaktiga 
i verksamhetsplaneringen. Vårt mål för 
första året var att 75% skulle känna sig 
delaktiga. Tranemo kommuns nya styr-
modell som ska främja delaktighet togs 
i bruk inför 2021 års planering och vi 
tror att delaktigheten kommer öka med 
åren, då organisationen blir mer van 

vid de nya processer som styrmodellen 
beskriver.
Sysselsättningsgrad  
Andel anställda med heltidsanställning 
uppgick vid 2021 års slut till 89 %. Det 
finns ingen dokumentation kring antalet 
ofrivilliga deltidsanställningar i nulä-
get. Av tidigare analyser kan man dock 
göra antagandet att det förekommer  
ofrivillig deltidsanställning.
Representanter från HR tillsammans 
med fackförbundsrepresentanter har 
under 2021 bildat en så kallad partsam-
mansatt grupp som intensifierat arbetet  
med heltidsanställningar inom organisa- 
tionen. I det fortsatta arbetet riktas fokus 
på tillvägagångssätt för att skapa heltids- 

Tänk på avståndet, 
lämna gärna en tom 
stol mellan dig och din 
granne

Tänk på Folkhälsomyndighetens   
rekommendationer (armlängds avstånd)

Tänk på avståndet, 
lämna gärna en tom 
stol mellan dig och din 
granne

Tänk på Folkhälsomyndighetens   
rekommendationer (armlängds avstånd)

Vik

Skyltar, skyltar och skyltar med uppmaningar för att 
begränsa smittan av Covid 19.
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God ekonomisk 
hushållning och 
ekonomisk ställning
Kommuner har krav på sig att verksam-
heten ska bedrivas på ett sätt som upp-
fyller en god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktige beslutar årligen 
om mål, som anges i budget, för att upp-
nå god ekonomisk hushållning utifrån 
det lagstadgade kravet i kommunallagen 
(2017:725).

Det finansiella perspektivet av god  
ekonomisk hushållning innebär bland 
annat att varje generation själv ska bära 
sina egna kostnader för den kommunala  
service som tillhandahålls. I praktiken 
betyder det att ingen generation ska  
behöva betala för det som tidigare ge-
neration har konsumerat. Verksamhets-
perspektivet av god ekonomisk hushåll-
ning innebär att kommunen ska bedriva 
sin verksamhet på ett kostnads- och  
ändamålseffektivt sätt. För att kommunen  
sammantaget ska bedömas ha en god 
ekonomisk hushållning behöver majori-
teten av de finansiella målen samt verk-
samhetsnära målen vara uppfyllda vid 
årsbokslutet.

I budget 2021–2023 antogs fem stycken 
finansiella mål och fyra stycken verk-
samhetsnära mål för god ekonomisk 
hushållning. Nedan följer en förklaring  
och analys av de finansiella målen samt 
en samlad bedömning för huruvida  
kommunen uppnått god ekonomisk 
hushållning under 2021.

Måluppfyllelse verksamhetsmål

1. Brukarens perspektiv är utgångs-
punkt för verksamheten (inte uppnått)
2. Hållbart samhälle (uppnått)
3. 14 000 invånare 2035 (inte uppnått)
4. Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått)

Samlad bedömning
För att en kommun ska ha god ekono-
misk hushållning behöver en samlad 
bedömning göras av både de finansiella 
målen och de verksamhetsnära målen. 
Tranemo kommun uppnår fyra av fem 
finansiella mål men enbart ett av fyra 
verksamhetsnära mål. Däremot blir den 
samlade bedömning-en att god ekono-
misk hushållning har uppnåtts till års-
bokslutet men tyngden i detta är utifrån 
ett finansiellt perspektiv.

 Mål 2021  Utfall 2021  Utfall 2020  Utfall 2019

 1,6%  3,8%  2,1%  0,9% 

Årets balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skattein-
täkter och generella statsbidrag i snitt under planperioden.

 

Genom att generera ett överskott i kommunens löpande driftverksamhet ges en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Överskottet som blir används till att finansiera kommunens investeringar 
med egna medel i stället för lånat kapital.

 Mål 2021  Utfall 2021  Utfall 2020  Utfall 2019
27,70 % 26,1 % 25,5 % 24,8 %

Soliditeten för kommunen ska vara oförändrad eller öka.
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet  
visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. För att nå och bibehålla 
en god ekonomisk hushållning är det väsentligt att soliditeten under en längre period inte för- 
svagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och 
ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden.

Mål 2021  Utfall 2021  Utfall 2020  Utfall 2019

 85%  128%  60%  73% 

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad 
verksamhet ska uppgå till minst 100 procent.

Självfinansieringsgraden av årets investeringar indikerar hur stor del av årets investeringar som 
finansierats med egna medel. Med egna medel avses avskrivningar samt årets resultat. Om 
självfinansieringsgraden är 100 procent eller mer innebär det att samtliga investeringar har  
finansierats med egna medel. Om självfinansieringsgraden understiger 100 procent har  
investeringarna finansierats med lånat kapital.

Mål 2021  Utfall 2021  Utfall 2020  Utfall 2019
Nettokostnads- 
ökning: 3,3% 2,3 % 3,2 % 2,8 %
Skatte- och bidrags- 
ökning: 3,0% 4,5 % 4,1 % 2,6 %

Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatte- 
intäkter och generella statsbidrag.
 
   

Målet visar hur stor kostnads- och intäktsökningen är i procent. Om den kommunala ekonomin 
inte ska urholkas och försämras får inte nettokostnadsökningen vara högre än intäktsökningen 
över tid. Kort sagt behöver intäkterna öka minst i samma takt som kostnaderna.

   Utfall 2021  Utfall 2020  Utfall 2019
Omsorgssektionen  
inkl. LSS 3 mnkr 3 mnkr 17 mnkr
Lärandesektionen 27 mnkr 22 mnkr 20 mnkr
Totalt 30 mnkr 25 mnkr 37 mnkr

Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referens- 
kostnad ska minska. 

Referenskostnad anger vad verksamheten bör kosta i kommunen utifrån bestämda förutsättningar 
som är unika i varje kommun. Referenskostnad är starkt kopplad till kommunens skatte- och  
bidragsintäkter som utjämnas skillnader mellan kommuner med olika strukturella förutsägningar. 
Tranemo kommun avviker negativt vilket innebär att vår verksamhet är dyrare än vad den  
förväntas vara. Som framgår har den negativa avvikelsen mellan netto- och referenskostnad  
inte minskat.
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Resultatutveckling
Utvärdering av årets resultat syftar till 
att bedöma utvecklingen av och relatio-
nen mellan intäkter och kostnader, både 
utifrån det aktuella räkenskapsåret och 
utifrån utvecklingen över tid.

Årets resultat för kommunkoncernen 
uppgår till 44,0 mnkr (2020: 22,5 mnkr) 
vilket innebär en förbättring på över  
15 mnkr från föregående år och är  
 

totalt sett ett historiskt starkt resultat. 
Det genomsnittliga resultatet för de fyra 
senaste åren, exklusive år 2021, uppgår 
till 23,6 mnkr. Även kommunens balans- 
kravsresultat når mycket höga resultat 
på 29,9 mnkr (2020: 15,9 mnkr) vilket är 
det starkaste resultatet på 20 år. 
Ökningen av kommunkoncernens  
 

resultatet är framförallt hänförbart till 
det goda resultat som kommunen redo- 
visade vid årets slut som uppgick till 
39,3 mnkr (2020: 22,2 mnkr). Att kom-
munens resultat var högre för år 2021 
än föregående år berodde framförallt på 
ökade generella statsbidrag där reglerings- 
bidraget* var betydligt högre än tidigare,  
samt högre skatteintäkter. Skatteintäk-
terna- och statsbidragen ökade med  
4,5 procent från föregående.  

Ökningen förklaras främst av de extra 
tillfälliga statsbidragen som staten till-
sköt för att täcka upp för förväntade 
minskade skatteintäkterna (vilket aldrig 
blev en realitet). Ett slarvigt men ändå  
målande utryck är att kommunerna  
blivit dubbelkompenserade.  
Kommunkoncernen har under året fått 
något högre verksamhetsintäkter,  
248,0 mnkr (2020: 245,6 mnkr) än 

 föregående år. Intäkterna består bland 
annat av avgifter, hyror, bidrag och för-
säljning. Samtidigt har verksamhets-
kostnaderna, bestående av bland annat 
personal- och pensionskostnader samt 
material, tjänster och avgifter, ökat från 
-903,0 mnkr för år 2020 till -916,1 mnkr 
för bokslutsåret. Ökningen av kostnader 
 i jämförelse med föregående år har  
framförallt bestått i köp av elkraft och  
 
 

vatten, köp av huvudverksamhet samt 
fastighetskostnader. Bolagskoncernen 
har under året uppnått ett resultat på 
4,7 mnkr (2020: 0,2 mnkr) vilket totalt 
sett är högt resultat i relation till tidigare 
fyra år. Det genomsnittliga resultatet för 
de fyrasenaste åren, exklusive år 2021, 
uppgår till 2,5 mnkr. 

Det är Tranemo Utvecklings AB som 
framförallt bidrar till det goda resulta-
tet då bolaget vid årets slut uppnådde 
ett resultat om 2,6 mnkr. Bolagets kost-
nader har under året till övervägande 
del bestått av kapitalkostnader, planen-
liga avskrivningskostnader och finan-
siella kostnader. Samtidigt har detta 
vägts upp av hyresintäkter och mark-
försäljning vilket genererat en  
realisationsvinst och ett positivt resultat 
vid årets slut.

Tranemobostäder AB redovisade vid 
årsbokslutet ett resultat på 1,8 mnkr. 
Under året har bolaget haft något  
högre driftkostnader än föregående år 
vilket framförallt är relaterat till ökade 
taxekostnader och kostnader för upp-
värmning. Även tillkommande kost-
nader för alternativa lösningar i fiber-
projektet och entreprenadkostnader för 

trädgårdsskötsel och städning har ökat 
under året. Däremot balanseras detta ut 
med de intäkter bolaget har haft under 
året bestående av främst hyresintäkter  
men även här en realisationsvinst och 
återbäring av avtalsförsäkringar.

Tranemo Forum AB redovisade ett  
resultat på 0,2 mnkr (före koncernbi-
drag från Tranemo Utvecklings AB är  
 
 

resultatet ett underskott på -0,1 mnkr). 
Bolagets kostnader består till över- 
vägande del av finansiella kostnader 
och revisionskostnader.

Balanskravsresultatet för år 2021 upp-
gick till 29,9 mnkr (2020: 15,9 mnkr)  
vilket innebär en ökning på 14,0 mnkr  
 

jämfört med föregående år. Det bud-
geterade målet om att balanskravsre-
sultatet ska vara minst 1,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppnås då det sammantaget uppgår till 
3,8 procent. Årets balanskravsresultat är 
det starkaste resultat kommunen gjort 
om man ser tillbaka de senaste 20 åren. 
Det positiva resultatet förklaras bland an-
nat av sektionernas samlade överskott 
men också bättre skatte- och bidragsintäk-
ter än budgeterat. Se avsnittet ”Balans- 
kravsresultat”för fördjupad information.

* I de generella statsbidragen ingår bland 
annat inkomst- och kostnadsutjämning för 
att utjämna skillnader i skatteintäkter och 
strukturella behovs- och kostnadsskillnader 
mellan kommuner. Summan av detta är i 
förväg beräknat men om det vid årets slut 
inte stämmer överens med anslaget får  
kommuner ett regleringsbidrag eller en  
regleringsavgift. Se detaljer i not 3.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Utvärderingen av Tranemo kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med nedbrytning till skatte- 
finansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda koncernenheter kommenteras där det är relevant.  

Utvärderingen utgår från områdena: • Koncernens intäkter, kostnader och resultat • Budgetföljsamhet • Koncernens investeringar 
och deras finansiering • Pensionsskuldens utveckling

Årets resultat (mnkr) 2021 2020 2019 2018  2017

Kommunkoncernen 44,0 22,5 17,8 21,3 33,0
Kommunen 39,3 22,3 15,8 17,4 29,6

Balanskravsresultat (mnkr) 2021 2020 2019 2018  2017

  29,9 15,9 6,3 4,2 19,9

Budgeterat balanskrav (mnkr) 

  11,9  15,0  10,0  20,0  18,0
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Verksamhetens intäkter  -174,1  192,9  18,7
Verksamhetens kostnader  
inkl avskr.  -901,6  -930,6  -29,1

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag  756,1  778,2  22,1
Finansnetto  -0,3  -1,0  -0,7
Årets resultat  28,3  39,3  11,0

Avvikelser från budgeterat resultat (mnkr)
Budgetföljsamhet
En del i att förstå årets resultat, men 
också för att bedöma kommunens för-
måga att planera och genomföra verk-
samheten enligt plan, är att utvärdera 
budgetföljsamheten. 

Kommunens resultat avviker positivt 
mot det budgeterade resultatet med 
11 mnkr (18 mnkr i positivt balans-
kravsresultat).

I tabellen framgår att verksamhetens  
kostnader inklusive avskrivningar över- 
skred budget med 29,1 mnkr samtidigt 
som verksamhetens intäkter blev högre 
än budgeterat, här finner vi en positiv 
avvikelse om 18,7 mnkr. Även kommu-
nens skatteintäkter och generella stats-
bidrag genererar att positivt budgetut-
fall med en differens på 22,1 mnkr. 

När budget lades var det en osäker tid 
på grund av pandemin där man antog 
en lägre ökningstakt av skatter och  
bidragsintäkter än vad som blev det 
faktiska utfallet 2021. Kommunen har 
under året fått bra skatteprognoser vil-
ket har genererat en positiv avvikelse 
mot budget där enbart skatteintäkterna 
har skilt 18,6 mnkr mot budget. 

Kommunen gör också en avvikelse på 
det förväntade finansnettot med -0,7 
mnkr där de finansiella intäkterna blev 
lägre än förväntat på grund av sämre 
överskottsutdelning från Kommun- 
 
 
 
 
 
 
 
 
invest än väntat samt lägre ränteintäkter 
från TUAB som börjat låna direkt från 
Kommuninvest. De finansiella kostna-
derna blev också högre än budget på 
grund av att man upptagit mer lån.
Även sektionerna gör samlat ett bra  
resultat och har totalt sett genererat en 
positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. 
För mer detaljerad genomgång av bud-
getavvikelser per sektion hänvisas till 
rubriken Driftsredovisning.

Coronarelaterade intäkter och  
kostnader
Covid-19 kostnader har belastat den 
kommunala verksamheten under 2021 
och några riktade ersättningsbidrag likt 
2020 saknas. Staten har däremot gett 
viss täckning för sjuklönekostnader och 
ersättning för att mildra effekterna av 
anpassningar i skolan kopplat till pan-
demin. Kostnader kopplat till pande-
min är bland annat utökat städ, extra 
skolskjuts, matersättning, ökade perso-
nalkostnader samt hygienartiklar. 
Sammanfattningsvis uppgick kostna-
derna till -10,6 mnkr under året och  
intäkterna 9,8 mnkr.

Investering
Kommunen budgeterade för investerings- 
volymer om totalt 117,1 mnkr. Utfallet  
för 2021 landade på 76,6 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 
40,5 mnkr. Den största delen av budget-
avvikelsen, 27,5 mnkr, finns på de skatte- 
 

 
finansierade investeringarna vilket  
förklaras av att vissa projekt har blivit 
försenade gentemot tidsplan.  
För detaljerad information om respektive  
investeringsprojekt, hänvisas till avsnit-
tet för investeringsredovisning.

Koncernens investerings- och  
finansieringsverksamhet  
Som framgått ovan investerade kom-
munen för totalt 76,6 mnkr. Självfinan-
sieringsgraden för årets skatte- och tax-
efinansierade investeringar uppgick till 
120 procent (2020: 60 procent).  
Den starka självfinansieringsgraden  
beror på det låga investeringsutfallet 
jämfört med budget. Del av de medel 
som inte nyttjats 2021 kommer att behö-
va flyttas med till kommande år, och  
påverkar då självfinansieringsgraden 
negativt i motsvarande omfattning.  
Eftersom självfinansieringsgraden över-
stiger 100 procent behöver kommunen  
inte uppta lån för att finansiera sina  
investeringar, dock har lån upptagits  
under året för att finansiera ombygg- 
nation av omsorgsboendet Solbacken. 
Kommunens största investeringar är 
ombyggnad av Västergården, Grimsås 
skola och Solbacken.  
 

 
Tranemo Utvecklings AB har investerat 
i en ny lagerlokal och Tranemo  
Bostäder har bland annat färdigställt 
sin nybyggnation av 17 lägenheter i 
Länghem och renovering av Solgård.

Investeringar i mnkr Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse Budgetavvikelse %

Skattefinansierad verksamhet  91,6  64,1  27,5  30 
Avgiftsfinansierade verksamhet  25,6  12,5  13,1  51 
Totalt  117,2  76,6  40,6  47 
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Koncernens lån finns samlade hos 
Kommuninvest där skuldportföljen för 
år 2021 uppgick till 778,5 mnkr. Före-
gående år uppgick skuldportföljen till 
585,0 mnkr. Ökningen av skuldport- 
följen beror bland annat på upplåning 
till Solbacken samt att Tranemo Utveck-
lings AB har upptagit lån för att betala 
reverser till kommunen och ny lager- 
lokal.  Tranemo Bostäder har under  
hösten upptagit lån.

Tranemo kommun har antagit en finans-
policy som syftar till att fastställa ramar  
och riktlinjer för hur finansverksamheten  
i koncernen ska bedrivas. För att begränsa  
ränteriskerna ska räntebindningstiden 
i låneportföljen för koncernen spridas 
över den tidsram som är fastställd i  
policyn. Samtliga nyupplåningar och 
omsättningslån som har tagits under  
året har gjorts med beaktande av finans-
policyn. Nedan tabell visar på hur sprid-
ningen såg ut vid bokslutet 2021 och 
prognosticeras se ut framöver om inga 
nya lån upptas eller omsätts.

Tranemo kommun 330 mnkr 405 mnkr
Tranemo Bostäder AB 200 mnkr 275 mnkr
Tranemo Forum 55 mnkr 10 mnkr
Tranemo Utvecklings AB 0 kr 88,5 mnkr
Totalt 585 mnkr 778,5

Skuldportfölj internt 2020-12-31 2021-12-31
Tranemo Utvecklings AB 68,6 mnkr 0 kr
Totalt 68,6 mnkr 0 kr

Skuldportföljt totalt 653,6 mnkr 778,5 mnkr

Skuldportfölj hos                                  2020-12-31                  2021-12-31 
Kommuninvest

Koncernens ränte-
bindning Gränsvärden 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31

Del av Räntebindning  
är mellan 0.0 År och 
1.0 År

0,00 - 50,00 19,89% 33,71% 36,05% 14,04%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
1.0 År och 2.0 År

0,00 - 30,00 26,15% 22,89% 6,98% 77,19%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
2.0 År och 3.0 År

0,00 - 30,00 18,63% 4,73% 51,16% 0,00%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
3.0 År och 4.0 År

0,00 - 30,00 3,85% 34,72% 0,00% 8,77%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
4.0 År och 5.0 År

0,00 - 30,00 28,26% 0,00% 5,81% 0,00%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
5.0 År och 6.0 År

0,00 - 30,00 0,00% 3,95% 0,00% 0,00%

Del av Ränte- 
bindning är mellan 
6.0 År och 8.0 År

0,00 - 30,00 3,21% 0,00% 0,00% 0,00%
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsut- 
rymme som visar hur stor del av  
kommunens tillgångar som har finan-
sierats med egna medel. Ju högre  
soliditet, desto mindre skuldsättning 
har kommunen sett till totala tillgångar. 
Tranemo kommuns soliditet, inklusive 
hela pensionsskulden, uppgår till 26,1 
procent och har under de senaste åren 
endast stigit.

Koncernens soliditet uppgår till 21,7 
procent vilket är något lägre i jämför- 
else med föregående år. Det beror  
framförallt på bolagens upplåningar.

Pensionsskuld
Tranemo tillämpar sedan 2005 den så 
kallade fullfondsmodellen, vilket inne-
bär att kommunens hela pensionsskuld 
redovisas i balansräkningen. Detta i en-
lighet med beslut i kommunfullmäkti-
ge. Det innebär således att förändringar 
även i den gamla pensionsskulden som 
intjänats före 1998 också påverkar kom-
munens resultat. Under 2021 har kom-
munens resultat påverkats positivt med 
5,7 mnkr (2020: 5,7 mnkr).

Kommunens totala pensionsskuld upp-
gick under 2021 till 272 mnkr. En del 
av pensionsskulden är pensionsavsätt-
ningen på pensioner intjänade efter 
1998 som för året ligger på 53,9 mnkr 
och förväntas öka i framtiden.

Tranemo Forum AB 
Tranemo Forum AB bildades 2016 och 
är moderbolag i bolagskoncernen.  
Ändamålet med bolaget är att med iakt-
tagande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna samordna  
ägaransvaret för de kommunägda  
bolagen inom Tranemo kommun i syfte  
att uppnå ett optimalt utnyttjande av 
kommunens resurser. Bolaget har i  
nuläget en låneram med beviljad  
borgen från kommunen på 55 mnkr.
Bolaget visar ett överskott 2021 på 
 0,2 mnkr (före koncernbidrag från  
Tranemo Utvecklings AB är resultatet 
ett underskott på -0,1 mnkr).  
Kostnaderna består till övervägande 
del av finansiella kostnader och revi-
sionskostnader.

Tranemo Utvecklings AB  
Tranemo Utvecklings AB bildades 2005 
och syftet med bolagets verksamhet är att 
utgöra ett näringspolitiskt instrument 
för kommunstyrelsen genom att via 
fastighetsverksamhet eller genom upp-
drag från kommunstyrelsen bidra till att 
utveckla näringslivet i Tranemo kom-
mun. Bolaget ska för detta ändamål äga,  
förvalta och sälja fastigheter och på 
ägarens uppdrag förvärva samt bebygga  
fastigheter för näringsverksamhet.  
Bolaget har beviljad låneram om  
120 mnkr.

Under året har bolaget genomfört en 
byggnation av en lagerlokal i Grimsås 
åt Nexans Sweden AB. Byggnationens 
slutkostnad blev cirka 20 mnkr, vilket  

är 2 mnkr under budget. Vidare har 
TUAB sålt fastigheten Moghult 1:223 
och försäljningssumman kommer att 
redovisas nästkommande år.
TUAB har under året arbetat fram och 
beslutat om en amorteringsplan. Det 
är ett viktigt beslut som över tid kom-
mer innebära en solid ekonomi och 
god kontroll för bolaget. Amorteringen 
kommer att ske i takt med att lån 
 förfaller och omsätts.

För år 2021 redovisar bolaget ett resultat 
på 2,6 mnkr vilket är en stark förbätt-
ring sen föregående års resultat på -1,3 
mnkr. Hyresintäkterna för året uppgick 
till 6,4 mnkr (2020: 4,8 mnkr). Bolaget 
har under året gjort en realisationsvinst 
på 0,7 mnkr på grund av markförsäljning.

Bolagens ekonomi
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Balanskravet är ett krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader 
som regleras av kommunallagen.  
Detta medför i praktiken att budgeten 
ska upprättas på sådant vis att intäkterna  
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna 
är högre än intäkterna under ett enskilt 
räkenskapsår uppstår ett underskott 
som måste återställas inom de tre  
påföljande åren. Balanskravet avser 
kommunens nämnd- och förvaltnings-
organisation.

Balanskravsresultatet uppgår år 2021 
till 29,9 mnkr vilket innebär att Tranemo 
kommun uppnår det budgeterade  
balanskravet på 11,9 mnkr.

Vid en analys av resultatet kan vi kon-
statera att kommunens gör ett mycket 
starkt resultat, faktum är att det är det 
starkaste resultatet kommunen gjort 
om vi mäter de senaste 20 åren.  
Jämfört med budget är vi +18 mnkr i  
balanskravsresultat. Det positiva  
resultatet förklaras i synnerhet av att 
sektionerna gör ett samlat överskott  

om drygt 8 mnkr samt att skatteintäk-
terna- och statsbidragen är avsevärt 
bättre än budget. Detta då tidpunkten  
för kommunens budget (höst 2020) 
präglades av osäkerhet i hur svensk 
ekonomi skulle utvecklas under  
kommande år på grund av pandemin. 
Detta ledde till att regeringen tillsköt 
extra tillfälliga statsbidrag som täckte 
upp för förväntade lägre skatteintäkter. 
Med facit i hand klarade sig svensk  
ekonomi väl, och skatteintäkterna 
minskade inte den omfattning kommu-
nerna kompenserades för.

omflyttningar har ökat från 162 stycken  
(2020) till 186 stycken (2021). Samman-
taget förklaras statistiken med att 24 
stycken lägenheter har återflyttats till 
Solgårdsgatan efter renovering och  
ytterligare lika många lägenheter har 
tömts i samband med kommande  
renovering.

Årets hyresförhandling gav i snitt en 
ökning på 1,34 procent men totalt sett 
har hyresbortfallet ökat med 1 mnkr 
från föregående år vilket förklaras av 
planerad vakans under renovering av 
Solgårdsgatan. Övriga intäkter som  
bolaget har fått in är bland annat en  
realisationsvinst och återbetalning  
gällande avtalsförsäkringar för avtals-
gruppsjukförsäkring. Totalt redovisar 
Tranemobostäder ett resultat om  
1,8 mnkr. 

Tranemobostäder AB 
Syftet med Tranemobostäders verksam-
het är att äga, förvalta och hyra ut bo-
städer och lokaler inom Tranemo kom-
mun. Bolaget har ett lånetak om 350 mnkr.
Under året har nybyggnationen av 17 
stycken lägenheter i Länghem slutförts 
och samtliga lägenhet-er är uthyrda och 
inflyttade. I Tranemo har Solgårdsgatan  
9-11 blivit färdigrenoverade och var 
klara för inflyttning i juni respektive 
september. Vidare finns det pågående 
upphandlingar och entreprenader som 
kommer vara klara under 2022, bland 
annat takomläggning på en fastighet i 
Ljungsarp och nybyggnation av fem  
lägenheter i Dalstorp.

Under året har antalet vakanta lägenhe-
ter i snitt ökat från 31 stycken (2020) till 
50 stycken (2021). Även antalet av- eller 

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning (tkr)  2021

Årets resultat  39 342

Pensionskostnader - avsteg från blandmodellen  -5 693

Årets resultat enligt blandmodellen  33 649

(-) samtliga realisationsvinster  -3 726

(+) realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  0

(+) realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet  0

(+/-) orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0

(+/-) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0

Resultat efter balanskravsjusteringar  29 923

(+/-) förändring av resultatutjämningsreserv  0

Balanskravsresultat  29 923

Lagerlokal på Nexans Sweden AB



30 ÅRSREDOVISNING 2021    TRANEMO KOMMUN

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE Anställda per anställnings-  
och löneform
Nyckeltalen i tabell 1a beskriver antal  
månadsavlönade tillsvidareanställda  
och visstidsanställda samt hur många 
årsarbetare detta motsvarar (per 211231).  
Antalet i båda dessa anställningsformer  
summeras och redovisas i vänster i  
tabellen. Tabell 1b visar procentuellt 

hur respektive sektions könsstruktur 
ser ut och redovisas utifrån biologiskt 
kön, d.v.s. enligt kategorierna man  
eller kvinna.

Tabell 2 fokuserar på timanställningar  
(intermittent anställning). Antalet tim- 
avlönade (per 211231) och antalet timmar  
som timanställda arbetat under perio-

den 210101-211231 samt hur många  
årsarbetare detta motsvarar.

Nyckeltalen beskriver tillsammans hur 
helheten för anställningsformer fördelas  
mellan de olika grupperna. Tabellerna  
utgår från de aktiva anställningsavtal  
som finns upprättade vid mättidpunkten. 

Väsentliga personalförhållanden

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Lärande 410 442 384 395 26 47 398,0 424,0

Omsorg 466 445 406 417 60 28 453,9 438,3

Samhäll 144 161 133 139 11 22 132,8 147,6

Service 38 43 36 39 2 4 37,6 42,2

Totalt 1 058 1 091 959 990 99 101 1 022,3 1 052,1

  Antal personer      Månadsavl. tillsvid.      Visstids månadsavl.      Motsv. antal årsarb.

Tabell 1a - Anställda per anställnings- och löneform

Tabell 1b - Anställda per anställnings-, löneform och kön

Tabell 2 - Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

Kön 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kvinnor 877 894 795 817 82 77 847,5 863,2
Män 181 197 164 173 17 24 174,8 188,9
Totalt 1 058 1 091 959 990 99 101 1 022,3 1 052,1

  Antal personer      Månadsavl. tills-vid      Visstids må-nadsavl.      Motsv. antal årsarb.

               Visstids timavl.              Antal timmar       Motsvarande antal årsarb.

Tillvsvidareanställning
Antalet tillsvidareanställda har mins-
kat med 31 personer totalt sett. Fram-
förallt handlar det om vakanta tjänster 
som inte har tillsatts ännu, men det är 
också relaterat till genomförda bespa-
ringar under året främst inom lärande- 
sektionen. I någon mån handlar minsk-
ningen om vakanser inom svårrekryte-
rade bristyrken där behöriga sökanden 
saknats vid utannonserade tjänster.

Visstidsanställda inom lärande har 
minskat med 21 personer, en anledning 
är att man inte förlängt tidsbegränsade 
anställningar.Inom omsorgen har  
antalet visstidsanställda ökat med 32 
personer. Att antalet visstidsanställda 
ökat under 2022 är en följd av att  
bemanningsenheten och ett stort antal 
anställda följde med över till omsorgs-
ektionen när Svenljunga och Tranemo 
delade på den. Omsorgen har under  

november och december  
genomfört ett projekt gällande att öka  
antalet månadsanställningar och minska  
antalet timavlönade för att öka stabili-
teten och kontinuiteten i verksamheten. 
Inom ramen för projektet gick 11 perso-
ner från timavlönad avlöningsform till 
månadsavlönad. Andelen visstidsan-
ställda män har minskat från 24 till 17 
personer. Antalet visstidsanställda kvin-
nor har ökat från 77 till 82 personer.

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Lärande 88 93 20 310 21 311 10,26 10,77

Omsorg 185 24 87 477 81 911 44,18 41,37

Samhäll 49 52 8 535 8 623 4,31 4,36

Service 2 158 689 5 057 0,35 2,55

Totalt 324 327 117 011 116 902 59,10 59,05
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Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Lärande 90 % 87 % 7 % 8 % 3 % 5 % 97,1 % 95,9 %

Omsorg 93 % 95 % 3 % 3 % 4 % 2 % 97,4 % 98,5 %

Samhäll 76 % 73 % 14 % 18 % 10 % 9 % 92,2 % 91,7 %

Service 97 % 93 % 0 % 5 % 3 % 2 % 98,9 % 98,2 %

Totalt 89 % 88 % 6 % 6 % 5 % 6 % 96,9 % 96,4 %

                 Heltid, 100%      Deltid, 75-99%             Deltid, 1-74%             Sysselsättning, medel

Tabell 3 - Sysselsättningsgrad - intervall (månadsavlönade)

Korttidsfrånvaro
Korttidsfrånvaro, vård av barn och se-
mester är exempel på faktorer som på-
verkar behovet av timavlönad personal. 
Det måste avgöras i varje enskilt fall 
när det är försvarbart att ta in eller av-
stå från att ta in timavlönad ersättare. 
En alltför restriktiv hållning kan leda 
till ökad sjukfrånvaro eller ökad personal- 
rörlighet.

Omsorgen beskriver trots att andelen 
timavlönade har ökat, att verksamheten 
har haft svårt att bemanna vid frånvaro 
på grund av medarbetares sjukdom, 
anhörigs sjukdom, vård av barn eller att 

Partsammansatt grupp
89 procent av medarbetarna har hel-
tidsanställning. 6 procent av med- 
arbetarna har en sysselsättningsgrad 
motsvarande 75-99 procent och  
5 procent har en sysselsättningsgrad  
på 1-74 procent.

Under september 2021 var det inom 
fackförbundet kommunals område  
cirka 50 personer (barnskötare, elevas-
sistenter, ekonomibiträde, kock, fritids-
ledare) och inom övriga områden  

medarbetaren varit i hushållskarantän. 
Särskilt de sista månaderna av 2021 var 
besvärande när det fanns få vikarier att 
ersätta frånvarande personal med.
Att ta utgångspunkt i SKRs strategier 
för att möta kompetensförsörjningsut-
maningen ger ett stöd och en struktur 
åt kompetensförsörjningsarbetet.  
Genom att skapa attraktiva villkor,  
erbjuda intressanta meningsfulla jobb 
kan vi som arbetsgivare attrahera med-
arbetare med rätt kompetens och trygga  
kompetensförsörjningen för framtidens  
välfärd. Förläng arbetslivet, öka heltids-
arbetet, prioritera arbetsmiljöarbetet  

58 personer (lärare, förskollärare, lärare 
kulturskolan, 
 enstaka personer inom administration) 
som inte hade en heltidsanställning. 
Det finns ingen dokumentation kring 
antalet ofrivilliga deltidsanställningar  
vid det tillfället. Av tidigare analyser 
kan man dock göra antagandet att  
det förekommer ofrivillig deltids- 
anställning.
 
Representanter från HR tillsammans 
med fackförbundsrepresentanter har 

och digitalisering för att frigöra värde-
skapande tid är några vägar i det arbetet. 

Sysselsättningsgrad - intervall  
(månadsavlönade)
Nyckeltalen i tabell 3 beskriver den 
överenskomna sysselsättningsgraden 
fördelat på antalet hel- och deltidsan-
ställda av samtliga månadsavlönade. 
Sysselsättningsgraden redovisas utifrån 
den faktiska procent som det står på 
anställningsavtalet som gäller vid  
mättillfället. Tabellens högra kolumn 
beskriver medelsysselsättningsgrad  
och räknas fram genom att antalet års-
arbetare divideras med antalet anställda.

under 2021 bildat en så kallad partsam-
mansatt grupp som intensifierat arbetet 
med heltidsanställningar inom organi-
sationen. I den partsammansatta grup-
pen sker uppföljning av det arbete som 
genomförts med att skapa heltids- 
tjänster  inom omsorgssektionen, där 
 i princip samtliga anställningar  
(93 procent) är heltidsanställningar  
(med möjlighet till önskad sysselsätt-
ningsgrad). Dock kan noteras en  
minskning då nivån inom sektionen 
var 95 procent 2020.

Tabell 4A - Åldersfördelning (månadsavlönade)

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Lärande  7,6  8,6  21,9  22,1  25,1  24,2  30,3  30,6  15,1  14,5

Omsorg  13,3  9,9  25,0  25,8  23,8  24,3  28,5  27,6  9,4  12,4

Samhäll  6,9  6,2  14,6  18,1  23,6  22,9  36,8  34,2  18,1  18,6

Service  7,8  9,3  42,1  37,3  21,1  30,2  23,7  16,3  5,3  6,9 

Totalt  10,0  9,1  22,9  23,4  24,1  24,8  30,3  29,3  12,7  13,4

   0 -29 år                   30 -39 år                       40 -49 år         50 -59 år            60 -99 år
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Personalstruktur
Nyckeltalen i tabell 4a beskriver ålders-
struktur uppdelat per sektion och totalt 
för kommunen. Ta-bell 4b visar pro-
centuellt hur respektive sektions köns-
struktur ser ut och redovisas utifrån 
biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna 
man eller kvinna. Inom samhällssek-
tionen och lärande finns en högre andel 

Fördelningen mellan kvinnor och män 
är relativt oförändrad jämfört med för-
gående år. 82,9 procent av de månads-
avlönade är kvinnor och 17,1 procent 
är män.
 
Personalrörlighet
Nyckeltalet personalrörlighet som 
 redovisas i tabell 6 beskriver personal- 
omsättning uppdelat på pensions-,  

medarbetare i åldersgruppen 60+. Inom 
lärande är det främst grund- och gym-
nasielärare. Inom samhällssektionen 
är det främst medarbetare inom kosten 
och kultur. Det är fler månadsavlönade 
inom omsorgen 2021 jämfört med 2020. 
Det är medarbetare i ålderskategorin  
0-29 år som ökat från 9,9 till 13,3. Det är 
dock färre medarbetare i åldersgrup-

extern och internavgångar. Nyckeltalet 
mäts genom att antalet avgångar under 
året och divideras med antal anställda 
vid årets början. Personer som lämnat 
sin anställning för att ta ut pension  
redovisas under pensionsmåttet. Perso-
ner som helt lämnat kommunen räknas 
in i den externa omsättningen och även 
personer som lämnat en tillsvidarean-
ställning (egen begäran, uppsägning, 

pen 60+ 2021 jämfört med 2020 inom 
sektorn. En orsak är ökade pensions- 
avgångar inom omsorgen vid jämförelse 
mellan åren, se tabell 6.

För att klara framtida kompetensför- 
sörjning finns ett stort värde i att verka för 
att medarbetare väljer att arbeta längre.

etc.) för att arbeta som timavlönad in-
termittent räknas med i detta nyckeltal. 
De personer som lämnat en anställning 
för att påbörja en ny inom kommunen  
räknas istället in i det interna rörlighets-
måttet. Nyckeltalen ska tolkas med var-
samhet när en sektion understiger 50 
anställda medarbetare eftersom då  
enstaka avgångar får oproportionerliga 
utslag på resultatet.

Kön 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Kvinnor 9,6 % 9,1 % 23,8 % 23,6 % 23,5 % 24,6 % 30,6 % 29,8 % 12,5 % 12,9 %

Män 12,2 % 9,1 % 18,8 % 22,3 % 27,1 % 25,9 % 28,6 % 27,4 % 13,3 % 15,3 %

Totalt 10,0 % 9,1 % 22,9 % 23,4 % 24,1 % 24,8 % 30,3 % 29,3 % 12,7 % 13,4 %

   0 -29 år                   30 -39 år                       40 -49 år         50 -59 år            60 -99 år

Tabell 4b - åldersfördelning per kön (månadsavlönade)

Tabell 5 - Kön (månadsavlönade)

       Man        Kvinna

 Sektion 2021 2020 2021 2020 

 Lärande 16,8 % 18,1 % 83,2 % 81,9 %

 Omsorg 9,9 % 8,8 % 90,1 % 91,2 %

 Samhäll 43,1 % 45,3 % 56,9 % 54,7 %

 Service 10,5 % 11,6 % 89,5 % 88,4 %

 Totalt 17,1 % 18,0 % 82,9 % 82,0 %

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade)

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Lärande  9,2 %  12,0 %  1,8 %  2,3 %  6,4 %  9,2 %  1,0 %  0,5 % 

Omsorg  13,2 %  9,6 %  3,3 %  1,9 %  8,7 %  7,2 %  1,2 %  0,5 % 

Samhäll  13,5 %  10,5 %  2,1 %  2,1 %  11,4 %  6,9 %  0,0 %  1,4 % 

Service  20,0 %  13,5 %  0,0 %  2,7 %  17,2 %  10,8 %  2,8 %  0,0 % 

Totalt  11,9 %  10,8 %  2,4 %  2,1 %  8,5 %  8,1 %  1,0 %  0,6 %

          Personalomsättning            Pension                     Extern                            Intern
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       Månadslön Motsv. antal årsarb.          Timlön                 Motsv. antal årsarb.  Fyllnads- och övertid   Motsv. antal årsarb.

Tabell 7 - Fördelning lönekostnader arbetad tid

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Lärande 96,8%  96,5%  314,89  326,24  2,4%  2,4%  10,26  10,77  0,4%  0,7%  1,84  2,38

Omsorg 80,1%  86,7%  281,16  285,07  9,7%  8,8%  44,18  41,37  1,7%  1,6%  2,49  2,47

Samhäll 92,7% 92,1% 109,50 113,96 2,9% 3,1% 4,31 4,36 1,6% 2,1% 1,18 1,72

Service  95,8% 92,8% 30,74 33,96 0,8% 6,9% 0,35 2,55 1,6 % 0,3% 0,29 0,12

Totalt  85,3% 89,5% 736,29 759,24 5,4% 5,1% 59,10 59,05 1,2 % 1,2% 5,80 6,69

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

Sektion 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Lärande  6,12%  6,76%  4,02%  4,30%  2,10%  2,46%  3,66  4,02

Omsorg  9,17%  9,50%  5,57%  5,92%  3,60%  3,58%  4,64  5,13 

Samhäll  5,41%  6,75%  3,63%  3,20%  1,78%  3,55%  0,81  0,85 

Service  3,57%  3,19%  2,62%  3,03%  0,95%  0,16%  0,18  0,45 

Totalt  7,14%  7,69%  4,55%  4,73%  2,60%  2,96%  9,29  10,45

         Sjukfrånvaro total                 Sjukfrånvaro kort-tids          Sjukfrånvaro långtids          Kostnad (mnkr)
                               (mer än 59 dagar)

Personalstruktur
Fördelningen mellan kvinnor och män 
är relativt oförändrad jämfört med för-
gående år, 82,9 procent av de månads-
avlönade är kvinnor och 17,1 procent 
är män.

Personalrörlighet
Nyckeltalet personalrörlighet som 
redovisas i tabell 6 beskriver personal- 
omsättning uppdelat på pensions-,  
extern och internavgångar. Nyckeltalet 
mäts genom att antalet avgångar under 
året och divideras med antal anställda 
vid årets början. Personer som lämnat 
sin anställning för att ta ut pension  
redovisas under pensionsmåttet.  
Personer som helt lämnat kommunen 
räknas in i den externa omsättningen 
och även personer som lämnat en tills-
vidareanställning (egen begäran, upp-
sägning, etc.) för att arbeta som timav-
lönad intermittent räknas med i detta 
nyckeltal. De personer som lämnat en 
anställning för att påbörja en ny inom 
kommunen räknas istället in i det in-
terna rörlighetsmåttet. Nyckeltalen ska 
tolkas med varsamhet när en sektion 
understiger 50 anställda medarbetare 
eftersom då enstaka avgångar får  
oproportionerliga utslag på resultatet.
Personalomsättningen har ökat från 
10,8 procent till 11,9 procent mellan 

2020 till 2021. Den externa personalom-
sättningen har ökat till 8,5 procent 2021 
jämfört med 8,1 procent 2020.
Servicesektionen och samhällssektio-
nen har högst extern personalomsätt-
ning 2021. 17,2 procent respektive 11,4 
procent. Motsvarande mått under 2020 
var 10,8 för servicesektionen och 6,9 för 
samhällssektionen. Pensionsavgångar-
na har ökat från 2,1 till 2,4 procent. An-
delen externa avgångar kan vara något 
högt i förhållande till den interna rör-
ligheten, eftersom det identifierats en 
brist i underlagen och registreringen av 
avgångsorsak.

En sund personalomsättning är när rör-
ligheten bidrar till att bibehålla konti-
nuitet och kvalitet i verksamheten. En 
allt för stor rörlighet innebär ökad  
arbetsbelastning för de medarbetare 
som stannar kvar och verksamheterna 
riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
Det finns ett stort värde i att sträva ef-
ter en balanserad personalomsättning. 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda 
utvecklingsmöjligheter är exempel på 
faktorer som kan bidra till kontinuitet 
och kvalitet i verksamheterna. Det är 
även viktigt att ha insikt i vad en rekry-
tering kostar. Det är många faktorer att 
ta hänsyn till och långt i från alla syns i 

den ekonomiska redovisningen. 
 Beaktas återbesättningskostnader  
(rekrytering och upplärningstid) och 
kostnader för avveckling, som till  
exempel minskad eller förlorad effek- 
tivitet som uppstår under uppsägnings-
tid och eventuell vakansperiod, kan det 
ge en mer nyanserad bild av personal- 
omsättningskostnader.

Personalkostnader
Nyckeltalet i tabell 7 visar spridning-
en på olika typer av lönekostnader. 
Spridningen visar i vilken utsträck-
ning kommunen använder sin ordina-
rie arbetskraft för att utföra arbete och 
hur mycket tillfällig personal som an-
vänds. Den visar också hur stor andel 
ersättning för fyllnad och övertid som 
utbetalas. Differensen mellan de olika 
lönekostnadsgrupperna och totalen för-
klaras med att exempelvis arvoden,  
beredskapsersättning, OB och liknande 
inte särredovisas. Fyllnad- och övertid 
har ökat för omsorgsektionen, det kan 
härledas till bemanningssituationen  
under pandemin. Förändringen när det 
gäller timlön, där service 2020 redovi-
sar 6,9 procent jämfört med 0,8 2021, 
beror på beslutet som fattats kring be-
manningsenhetens organisatoriska till-
hörighet till omsorgssektionen istället för 
personalfunktionen.

Frånvaro
Nyckeltalet i tabell 8 beskriver sjukfrån- 
varo. Resultatet presenteras totalt och 
uppdelat på korttidssjukfrånvaro och 
långtidssjukfrånvaro samt kostnader 

totalt. Kostnaden avser endast sjuklöne-
kostnader (80 % de första 14 dagarna  
och därefter 10 % till och med dag 90). 
En sjukfrånvaro har ofta flera kring- 
kostnader som generellt sett är svåra att 

mäta. Tabell 9 visar sjukfrånvaron i  
procent av sammanlagd ordinarie  
arbetstid fördelad på åldersintervall 
och tabell 10 visar sjukfrånvaron uti-
från de biologiska könen.
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Såväl korttidssjukfrånvaron likväl som 
långtidssjukfrånvaron har totalt sett 
minskat mellan 2020 och 2021. Den  
totala sjukfrånvaron uppgår 2021 till 
7,14 procent jämfört med 7,69 procent 
frånvaro 2020. 

Samtliga sektioner visar en lägre sjuk-
frånvaro bortsett från servicesektionen  
som har en ökad sjukfrånvaro 3,19  
procent 2020, jämfört med 3,57 procent  
2021). Frånvaro på grund av sjukdom  
ligger i en genomsnittlig grupp 
människor någonstans mellan två och 
fyra procent. Den högre sjukfrånvaron  
under 2020 kan kopplas till pandemin. 
Möjlighet till hemarbete för adminis-
trativ personal, att vaccineringar kom-
mit igång under 2021 och den allmänna 
kunskapen om att inte utsätta sig själv 
eller andra för smitta har sannolikt ökat 
under pandemins gång och inneburit 
att sjukfrånvaron minskat mellan 2020 
och 2021.

Inom lärande har sjukfrånvaron minskat  
något, både när det gäller kort- och 
långtidssjukfrånvaron. Åtgärder kopp-
lade till pandemin såsom informations- 
insatser både till medarbetare och elever,  
men också till vårdnadshavare, distans-
undervisning för att minska smittsprid-
ningen och distansarbete för adminis-
trativ personal har sannolikt påverkat 
sjukfrånvaron.

Inom samhäll framkommer en minsk-
ning av långtidssjukfrånvaron. Sektionen  
har arbetat med rehabiliteringsåtgärder 
och anpassning av arbetsuppgifter för 
att underlätta för återgång i arbetet för 
de som varit sjukskrivna.

Inom omsorg har de längre sjukfallen  
ökat något. Bemanningssituationen 
inom omsorgen har varit en utmaning  
under stora delar av året. Absolut  
symtomfrihet har krävts för att vara på 
jobbet vilket bidragit till högre sjuk-
skrivningstal. Sjukskrivningstalen har 
eskalerat under hösten och slutet av 
året har varit mycket svårt att hantera 
bemanningsmässigt. Sektionen har 
arbetat med rehabiliteringsåtgärder och 
anpassning av arbetsuppgifter för att 
underlätta för återgång i arbete.

De yrken som finns i en kommun  
utgörs i hög utsträckning av människo-
nära arbete. Dessa arbeten ställer sär-
skilda krav och ibland kan stress vara 
en del av ett engagerande arbete. Som 
sjuksköterska, socialsekreterare eller 
lärare är man sällan oberörd inför det 
som skett under arbetsdagen – på gott 
och ont. En obalans mellan krav och  
resurser i arbetet blir ohälsosam om 
den är långvarig och möjligheterna till 
återhämtning inte är tillräckliga.  

Pandemin har satt våra verksamheter  
på prov och det är nu angeläget att verka 
för möjligheter till återhämtning samt 
att arbeta för att förebygga risker för-
knippade med arbetsrelaterad stress.

Tranemo har en sjukfrånvaro på 7,1. I 
jämförelse med grannkommunerna:

Bollebygd ........................................ 8,6
Ulricehamn  .................................... 7,6
Herrljunga ......................................  7,6
Mark  ................................................ 7,5
Svenljunga  ...................................... 7,5
Vårgårda  ......................................... 6,7
 

En dialog vid uppföljningar mellan 
chef, HR och controller kan vara en 
nyckelfaktor för att tidigt fånga upp  
signaler vid ökad sjukfrånvaro, likväl 
som ett aktivt arbete med deltidssjuk-
skrivning istället för heltidssjukskriv-
ning, och arbetsanpassningsåtgärder 
kan vara strategier för en minskad  
sjukfrånvaro framgent.
Med ett väl fungerande systematiskt  
arbetsmiljöarbete kan vi som arbets- 
givare också hantera de risker som 
finns på arbetsplatsen, motverka skador 
och ohälsa samt underlätta för återgång 
i arbete vid sjukskrivning. Dessutom  
bidrar det till att ta tillvara på medar-
betarnas engagemang, främja hälsa och 
skapa förutsättningar för ett hållbart  
arbetsliv.

Sjukfrånvaron minskar i samtliga  
åldersintervall och för både kvinnor 
och män. Kvinnorna har en högre sjuk-
frånvaro än män på samtliga sektioner.
Kvinnor har totalt sett mer än dubbelt 
så hög sjukfrånvaro (7,94 procent)  
jämfört med män (3,60 procent).
Vid jämförelse mot nationell statistik 
utifrån SKRs rapportering av den  
obligatoriska sjukfrånvaroredo- 
visningen från 2020 framkommer att 
kvinnor har en högre sjukfrånvaro än 
män. (9,1 procent respektive 5,8 procent) 
I Tranemo var motsvarande mått 8,45 
respektive 4,33 procent 2020, dvs lägre 
för både kvinnor och män).
Den obligatoriska sjukfrånvaroredovis-
ningen publicerar SKL normalt i bör-
jan av mars, varför 2021 års uppgifter ej 
finns tillgängliga vid rapporteringstill-
fället. I tabell 10 framkommer en stigan-
de sjukfrånvaro i takt med åldern.

Tabell 10 Sjukfrånvaro åldersintervall (månads- och timavlönade)

                             Sjukfrånvaro 0-29           Sjukfrånvaro 30-49                    Sjukfrånvaro 50-99

  2021 2020 2021 2020 2021 2020
Totalt  5,68%  7,68%  7,05%  7,62%  7,61%  7,78%

    Kvinna       Man

Tabell 9 Sjukfrånvaro kön (månads- och timavlönade)

 Sektion 2021 2020 2021 2020 
Lärande  6,39%  7,17%  4,52%  4,88% 

Omsorg  9,71%  9,80%  4,43%  6,76%

Samhäll  7,92%  10,34%  2,33%  2,42% 

Service  4,05%  3,21%  0,00%  3,08% 
Totalt  7,94%  8,45%  3,60%  4,33%
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Vision 2035 
Tranemo kommun har tagit fram en  
vision, Vision 2035, som beskriver hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden. 
Visionen har skapats av förtroendevalda 
politiker och medarbetare i kommunen 
och grundar sig på medborgardialog 
och omvärldsanalys. 

Visionen innebär ett fokus på det håll-
bara samhället, det attraktiva samhället 
samt kreativitet och framtidstro. Vidare 
har utvecklingsområden med tillhörande 
prioriterade mål tagits fram för att kon-
kretisera visionen.

 De prioriterade målen har formulerats 
följande:
• Brukarens perspektiv är utgångs 
    punkt för verksamheten.
• Attraktiv arbetsgivare.
• 14 000 invånare år 2035.
• Hållbart samhälle.

Ny styrmodell 
För att nå de prioriterade målen har 
Tranemo kommun arbetat fram en styr-
modell som har sin grund i tillitsbase-
rad styrning. Syftet med styrmodellen 
är att säkerställa att politisk vilja får ge-
nom-slag i verksamheterna, se till att 
kommunen har en god ekonomisk hus-

Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 
§§ har kommunstyrelsen ansvar för 
att leda, samordna, styra och ha upp-
sikt över kommunens och nämndernas 
verksamheter. Kommunstyrelsen ska 
som grund för sin styrning genomföra 
riskbedömningar för den samlade verk-
samheten som senare ligger till grund 
för planering av kontroller. Syftet med 
internkontroll är att främja en funge-
rande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera ris-
ker, att utnyttja möjligheter och styrkor 
samt att kontinuerligt utveckla verk-
samheten. Den interna kontrollen ska 
ses som en naturlig del av verksamhets-
utvecklingen i kommunen.

hållning och att kommunens verksam-
heter håller en hög kvalitet.
I styrmodellen ingår en ny planerings- 
och uppföljningsprocess som skapats 
för att på bättre sätt än tidigare ta tillvara 
på kompetens och kunskap som de  
anställda har som arbetar direkt med  
olika typer av brukare. Det kommer 
fortsatt kommande år att vara stort  
fokus på efterlevandet och implemente-
randet av vår styrmodell.

Investeringar i välfärdsfastigheter 
och tillväxt 
I den kommunala investeringsplanen 
ligger det investeringar för över 300 
mnkr. Fokuset är tydligt; välfärdsfast-
igheter och tillväxt.  

Bland annat ser vi inom snar framtid:
• nytt vård- och omsorgsboende i  
    Länghem.  
• ny förskola i Dalstorp 
• rondell och infrastruktur till  
   industriområdet Kjällsvedjan

Den framtida ekonomin 
I budget 2022–2024 definieras ett an-
tal finansiella mål som ska uppnås för 
att ekonomi ska växa och vara stabil 
över tid.  
 Utöver att säkerställa goda resurser till 
verksamheten har vi tagit beslut om:

I enlighet med Tranemo kommuns styr-
modell har internkontrollen från och 
med 2021 implementerats på ett bättre 
sätt i det dagliga arbetet. I praktiken  
innebär det att planering av interna 
kontroller flyttat in i planerings- och 
uppföljningsprocessen. Under planerings- 
processen inför 2021 har det varit möj-
ligt för de organisatoriska nivåerna 
”kommun” och ”sektion” att välja in 
risker i internkon-trollen när verksam-
hetsplaneringen genomfördes.  
Från och med 2022 är ambitionen att 
alla organisatoriska nivåer ska ha  
möjlighet att välja in risker.

• självfinansierade investeringar i  
   skattekollektivet (sluta att låna)  
• amortera av nuvarande skuld (över     
   400 mnkr) 
• sätta av pengar till pensionsskuldens 
framtida utbetalningar (närmare 300 
mnkr)

Svensk ekonomi är stark och BNP-till-
växten väntas i det närmaste perspek- 
tivet att vara god. Sveriges Kommuner 
& Regioner (SKR) bedömer i cirkulär 
21:49 en stark tillväxt av arbetade tim-
mar i svensk ekonomi (3,2% respektive 
1,2 %) för 2022 och 2023, vilket kommer 
att generera en god skatteutveckling för 
Tranemo kommun.

Tillväxt Tranemo 
Föreningen Tillväxt Tranemo, som bild-
ades 2021 och består av representanter 
från näringslivets huvudkontor utspritt 
i kommunen och tjänstepersoner från 
Tranemo kommun tar tillväxten på all-
var. Med potentiell etablering av större 
batterifabrik i grannkommunen kommer 
också efterfrågan på arbetskraft, bostäder, 
underleverantörer och annan service att 
öka. Tillväxt Tranemo har som ändamål 
att förenkla och stärka näringslivet och  
dialogen mellan kommunen och närings- 
livet. Föreningen vill bidra till tillväxt-
målet om att bli 14 000 invånare 2035.

Avtalsuppföljning på nya avtal
Kontrollen syftar till att stämma av 
om kommunen blir rätt fakturerade 
mot de nya avtal som börjat gälla under 
2021. Som går att se i tabellen började 
kontrollen med att visa ett högt feltal 
för att sedan gå ner på en lägre nivå per 
december. I början av året ingick vi ett 
avtal med en leverantör som inte hann 
ställa om sin fakturering från det gamla  
avtalet till det nya. Däremot var detta  
inte ekonomiskt negativt för kommunen  
då det äldre avtalet var billigare per  
enhet än det nytecknade. 

Förväntad utveckling

Internkontroll

Kontroll Januari-april Januari- augusti Januari-december

Felaktiga fakturor 16% 12%  4%
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Avtalstrohet
Avtalstrohet Att mäta avtalstrohet är 
för kommunen en självklarhet när vi 
har en beställarorganisation där man 
från start har poängterat vikten av att 
handla från upphandlade leverantörer.  
Det blir även ett inci-tament för sek-
tionerna att jobba vidare med sin egen 
verksamhet och bli bättre från uppfölj-
ning till uppföljning. Under den sista 

kontrollen som avser januari-december  
har närmare 1500 fakturor stämts av 
mot rådande avtal och prisbilagor. 
Kommunen har under hela tiden fått ett 
resultat på över 80 procent. I den sista 
mätningen visar servicesektionen den 
högsta avtalstroheten 97% och lärande- 
sektionen den lägsta på 69%. Samhälls- 
ektionens resultat hamnar på 85% och 
omsorgssekt-ionen på 81%. Lärande- 
sektionen är den sektionen som gör nå-
got ostrategiska inköp sett till avtals- 
troheten vilket innebär att man inte pla-
nerar sina inköp som leder till att man 
inte har tiden att vänta på leverans 

av en vara. Fortsättningsvis antas den 
här sektionen, med flera andra, påvisa 
bättre resultat i och med riktade ut- 
bildningsinsatser men även ett lättill-
gängligt avtal för livsmedel med lokala 
leverantörer.

Betalning utförd innan fullgjord  
leverans
Inga indikationer har getts under året 
att fakturor har betalats utan att varan  
eller tjänsten har blivit levererad.  
I rådande attestreglemente har stor vikts 
lagt på att ingen transaktion ska god-

kännas om man inte är säker på att den 
är korrekt. En del av kontrollen är att se 
till att varan eller tjänsten har levererats.

Godkänner eller beslutsattesterar  
trots jäv 
Under året har Inyett, ett digitalt verktyg,  
varnat för sju stycken bolagsengagemang. 
Ingen av personerna som har ett enga-
gemang i bolagen har hanterat fakturorna.

Korrekta rekvisitioner 
När köp görs i butik ska alltid en  
rekvisition användas. Rekvisitionen 
styrker att den som handlar kommer 
från Tranemo kommun och ligger som 
underlag till fakturering. För vår interna  
hantering behöver rekvisitionen vara 
korrekt ifylld gällande vilken verksam-
het som handlar, vad som ska köpas  
in, i vilket syfte inköpet sker samt vem 
produkten är till eller vilka som deltar 
på sammanträdet. Rekvisitionen  
behöver även vara undertecknad av  
behörig beslutsattestant (chef) samt av  
 
 

den som gör inköpet. I jämförelse med 
kontrollen som gjordes i april och 
augusti kan vi i slutet av året se betyd-
ligt bättre resultat vilket härrör till  
digitala rekvisitioner. Digitala rekvisi-
tioner är ett projekt som togs fram med  
 

 
hjälp av IT, där anställd enkelt kan fylla 
i uppgifterna som behövs per dator och 
skicka till chef som kan godkänna även 
om denne inte är fysiskt på plats.  
Det är vissa verksamheter inom om-
sorgssektionen som har testat de  
digitala rekvisitionerna och fler  
kommer bjudas in under våren 2022.

Kvitto saknas trots köp i fysisk butik 
De fallen ett köp görs i fysisk butik  
behöver kommunen få ett kvitto (kund-
nota) till sig som grund för fakturan,  
eller en tillräckligt specificerad faktur 
a så det framgår vad som har köpts, till 
vilket á och totalpris samt när inköpet 
gjordes. Det har skett en ökning av  
detta om man jämför med årets första 
och andra kontroll. Ökningen är  

framförallt hänförbart till urvalet.
Dokumentation vid direktupp- 
handling
Kommunen ska enligt lagen om offent-
lig upphandling (2016:1146) dokumen-
tera och diarieföra alla direktupphand-
lingar som överstiger 100 000 kronor. 
Under året har andelen dokumentation 
ökat men sammantaget sker den enbart  
när upphandlingsenheten är involverad.  
För att underlätta för verksamheten 
kommer en e-tjänst att tas fram under 
2022 där man digitalt kan fylla i de  
uppgifter som behövs för diarieföring.

Kontroll Januari-april Januari- augusti Januari-december

Avtalsuppföljning  81%  83%  81%

Kontroll Januari-april Januari- augusti Januari-december

Andel rätt rekvisitioner  8%  4%  28%

Kontroll Januari-april Januari- augusti Januari-december

Andel gånger kvitto är   52%  48%  73% 
bilagt/korrekt faktura

Kontroll Januari-april Januari- augusti Januari-december

Dokumentation av   27%  31%  43%
direktupphandling
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Drivmedelskort används för  
privat bruk
I augusti 2020 framkom det att ett av 
kommunens drivmedelskort tillgripits 
och använts för privat bruk. På faktu-
rorna kunde man se att det tillgripna 
kortet tankat för långt över det normala.  
Som en följd i detta uppmuntrades 
verksamheterna att ändra sina interna 
rutiner gällande förvaring av drivme-
deleskort och koden till dessa. I oktober 
2021 uppmärksammade en verksamhet 
att drivmedelskortet till berörd bil sak-
nades och kortet spärrades i tid. Inga 
andra indikationer sedan dess har getts 
på att något drivmedelskort blivit till-
gripet och använts för privat bruk.

Bruttolöneavdrag 
Under året har det upptäckts att brutto-
löneavdrag inte gjorts på bland annat 
däckskifte. Detta har i stället gjorts  
retroaktivt mot den anställde.

Attest två i förening 
Enligt rådande attestreglemente ska en 
ekonomisk transaktion alltid attesteras 
två i förening. I praktiken innebär det 
att det finns en person som godkänner 
transaktion och en person som attesterar  
den. Dessa två ska aldrig vara samma 
person. Under året har förvaltningen 
inte fått några indikationer på att attest-
reglementet inte följs avseende den här 
punkten. Det som däremot går att 
påtala är att det görs flera manuella  
utbetalningar och där föreligger också 
den största risken med att reglementet 
inte efterlevs.

Uppföljning av investeringsprojekt
Nedan följer en uppföljning av fyra 
stycken investeringsprojekt utifrån hur 
de har förhållit sig till upphandlade av-
tal och regler. I de flesta fallen använder 
vi oss av våra avtalsleverantörer, men 
även direktupphandlingar och vissa 
otillåtna kostnader förekommer. 

En otillåten kostnad innebär att man 
aningen har handlat utanför ett pågåen-
de avtal eller att man valt en leverantör 
som enligt kommunen inte är en seriös 
aktör, till exempel saknar denne F-skatt 
eller har allmänna skulder. Vidare går 
det att utläsa att vissa av investerings-
projekten har dragit iväg gällande änd-
rings- och tilläggsarbeten som max får 
uppgå till 15 procent. 

Kontroll 2020 2021 Ökning

Manuella utbetalningar  1 841 stycken  2 058 stycken  11,6 %

Om- och tillbyggnad Glimringe Anbud: 15 030 000,00

 Totalt fakturerat: 20,4 mnkr 

Ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till anbud 22%

Avtalsleverantörer  94% 

Direktupphandlingar  3% 

Interna omfördelningar  3%

Om- och tillbyggnad Västergården  Anbud: 7 701 000,00

 Totalt fakturerat: 11,2 mnkr 

Ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till anbud  28% 

Avtalsleverantörer  99%

Interna omfördelningar  1%

Ombyggnad Grimsås skola                                                   Anbud: 27 145 000 

 Totalt fakturerat: 30,5 mnkr

Ändrings- och tilläggsarbeten i relation till anbud  4% 

Avtalsleverantörer  80% 

Interna omfördelningar  14% 

Otillåtna kostnader  5%

Om- och tillbyggnad Tranängskolan    Finns ingen upphandlad entreprenad

 Totalt fakturerat: 3,2 mnkr

Avtalsleverantörer  44% 

Direktupphandlingar  12% 

Interna omfördelningar  15% 

Otillåtna kostnader  29%

Det går att läsa mer om investeringarna i avsnittet Investeringsredovisning.
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Finansiella rapporter

Kassaflödesanalys

Resultaträkning, mnkr
     Not Koncernen  Kommunen
     
     Bokslut 2021 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter   1  248,4  245,7  174,1  192,9  196,2
Verksamhetens kostnader  1  -916,1  -903,1  -852,5  -877,8  -868,2
Avskrivningar   2  -62,6  -59,6  -49,1  -52,8  -49,0
Verksamhetens nettokostnader  -730,3  -717,0  -727,5  -737,8  -721,1

Skatteintäkter   3  559,8  533,9  541,2  559,8  533,9
Generella statsbidrag   3  218,5  210,5  214,9  218,5  210,5
Verksamhetens resultat    47,9  27,4  28,7  40,4  23,3
Finansiella intäkter   4  0,4  0,9  2,1  1,7  1,8
Finansiella kostnader   4  -3,8  -3,6  -2,5  -2,7  -2,8
Skatt på årets resultat    -0,5  -2,1  0,0  0,0  0,0
Årets resultat    44,0  22,5  28,3  39,3  22,3
Jämförelsestörande poster   1  5,8  8,3   5,8  8,3
Årets resultat med justering för 
jämförelsestörande poster    49,8  30,8  28,3  45,1  30,6

     Not Koncernen Kommunen
     
      Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat   44,5  24,6  39,3  22,3
Justering för ej likviditetspårverkande poster  5  68,2  56,4  59,1  45,0
Övriga likviditetspåverkande poster   -0,2  0,0  0,0  0,0
Poster som redovisas i annan sektion   0,0  0,0  0,0  0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   112,5  81,1  98,4  67,3
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter   1,3  2,0  1,3  2,1
Ökning/minskning av förråd och varulager   -7,3  -1,1  -7,3  -1,2
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -34,1  4,8  1,2  -8,6
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   14,2  -0,8  7,3  -4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten   86,7  86,0  100,9  55,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i immateriella anläggningstillgångar    0,0  0,0  0,0 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   0,0  0,0  0,0  0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar  6  -152,5  -158,6  -74,6  -122,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  7  2,4  6,0  0,2  0,0
Investeringsbidrag   0,0  0,3  0,0  0,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  8  -2,5  -0,1  -2,5  -0,1
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  9  0,0  2,5  0,0  2,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -152,6  -149,9  -76,8  -119,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån  20  418,6  40,0  245,0  40,0 
Amortering av skulder för finansiell leasing   0,2  -0,3  0,2  -0,3 
Amortering av långfristiga skulder  20  -225,1  0,0  -170,0  0,0 
Kortfristig del av långfristig skuld   -4,9  0,0  0,0  0,0 
Utlåning   0,0  0,0  0,0  0,0 
Återbetald utlåning  10  0,0  0,0  23,6  0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   188,8  39,7  98,8  39,7

Årets kassaflöde   122,8  -24,2  122,8  -24,2 
Likvida medel vid årets början   69,2  93,4  69,2  93,4 
Likvida medel vid årets slut   192,0  69,2  192,0  69,2
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Balansräkning, mnkr
 Not                             Koncernen                             Kommunen
     
      
  Utfall Utfall Utfall Utfall
TILLGÅNGAR  211231 201231 211231 201231

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11  1 258,3  1 169,5  882,1  860,7
Maskiner och inventarier 12  35,7  35,3  34,8  34,3
Summa   1 294,1  1 204,8  917,0  895,0
      
Finansiella anläggningstillgångar  13  10,9  8,4  16,8  37,9

Summa anläggningstillgångar   1 305,0  1 213,2  933,7  932,8

Omsättningstillgångar     
Förråd m m  14  32,3  25,0  31,9  24,6
Fodringar  15  65,7  55,2  57,8  59,0 
Kassa och bank  16  192,0  69,2  192,0  69,2
Summa omsättningstillgångar  290,0  149,5  281,8  152,8 
   
Summa tillgångar   1 595,0  1 362,7  1 215,5  1 085,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital  17  346,1  302,0  316,6  277,3
därav årets resultat  44,0  22,5  39,3  22,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 18  276,0  274,8  272,4  271,8 
Andra avsättningar  19  12,3  5,9  6,1  0,0 
Summa   288,3  280,7  278,5  271,8

Skulder 
Långfristiga skulder  20  784,2  594,1  415,6  339,1 
Kortfristiga skulder  21  176,5  185,9  204,8  197,5 
Summa   960,6  780,0  620,3  536,6

Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder   1 595,0  1 362,7  1 215,5  1 085,7

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser, panter och  
därmed jämförliga säkerheter  22  15,0  15,0  388,5  270,0 
Övriga ansvarsförbindelser  23  16,0 12,7  16,0  12,7 
Summa   31,0  27,7  404,5 282,7
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Tranemo kommun följer den kommunala  
redovisningslagen och de rekommen-
dationer som lämnats av Rådet för  
kommunal redovisning (RKR) eller 
dess företrädare. Vissa avvikelser görs 
dock. Dessa kommenteras nedan.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i 
enlighet med rekommendation nr 4.2 
från Rådet för kommunal redovisning 
och baseras på SKL:s decemberprognos.

Generella statsbidrag
I statsbudgeten för 2021 har riksdagen 
beslutat om statsbidrag till kommuner 
som i externredovisningen klassificeras 
som generella men ligger utanför ordi-
narie utgiftsområde för allmänna  
bidrag till kommuner. Skolmiljarden 
och bidraget för att säkerställa en god 
vård och omsorg om äldre personer är 
exempel på sådana bidrag och har där-
för redovisats under generella bidrag i 
kommunens redovisning.

Redovisning av vissa lönekostnader
Timlöner, OB-ersättningar och vissa  
andra ersättningar som tjänats in i  
december kostnadsredovisas också  
på det år det avser.
Semesterlöneskulden avser ej uttagna  
semesterdagar. Tillsammans med 
okompenserad övertid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
skulden som en kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet efter avdrag för planenliga  
avskrivningar. Avskrivningar påbörjas  
när tillgångarna tas i bruk. Tillgångarna  
skrivs av med linjär avskrivning, det vill  
säga tillgångarna skrivs av med lika stora  
belopp varje år. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedöm-
ning av tillgångens nyttjandeperiod.
Fr o m år 2015 tillämpar Tranemo  
kommun komponentavskrivning på 
samtliga nya investeringar. Beträffande  
äldre objekt har man valt att enbart 
ändra till komponentavskrivning på 
Tranängskolan, som är den största  
investeringen på senare år.

Redovisningsprinciper
Avskrivningstider
Licenser och IT-system redovisas bland 
maskiner och inventarier. Inventarier 
av ringa värde (under ett halvt prisbas-
belopp) har kostnadsförts direkt.
Utgifterna för lån kostnadsförs löpande 
och ökar följaktligen inte anskaffnings-
värdet på anläggningstillgångarna.
Under året har inga emissionsutgifter 
eller andra transaktionsutgifter i samband 
med upptagande av lån förekommit.

Exploateringstillgångar
Kommunens exploateringstillgångar är 
bokförda som omsättningstillgångar.

Intäkter från avgifter, bidrag och  
försäljningar
VA-/fjärrvärmeanslutningsavgifter och 
gatukostnadsersättningar bokförs initialt 
som en skuld. I takt med att motsvarande 
investeringsanläggningar skrivs av  
intäktsförs inkomsterna.Avgifter för  
äldreomsorg och barnomsorg faktureras 
månatligen medan VA-konsumtions- 
avgifter faktureras kvartalsvis.
Intäkter från olika projekt redovisas i 
takt med att kostnader uppstår. Flykting- 
bidrag periodiseras till den period då 
kostnaderna är bokförda (RKR 18:1).

Redovisning av pensioner
Kommunfullmäktige i Tranemo  
kommun har beslutat att samtliga  
kommunens pensionsåtaganden ska  
redovisas i balansräkningen som 
avsättning. Beslutet överklagades till 
länsrätten i Vänersborg som under 2005 
avgjorde ärendet till kommunens fördel.  
Rätten bedömde att det inte föreligger 
några hinder för en högre ambitions-
nivå än den miniminivå som regleras i 
den kommunala redovisningslagen.  
Redovisningen är dock inte i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning.
Hade redovisningen av pensionskost-
naderna 2021 skett enligt den så kallade 
”blandmodellen” hade kostnaderna  
varit 5,7 mnkr högre.
Värderingen av kommunens pensions-
förpliktelser görs med tillämpning av 
RIPS 07. Avtal om alternativ pensions-
lösning har träffats för vissa förvalt-
ningschefer och andra medarbetare med 
motsvarande befattning. Avtalet är teck-
nat med utgångspunkt från PFA och är 
kostnadsneutralt för kommunen. Ut-
betalda premier under 2021 uppgår till 
1.058 tkr (2020: 2.420 tkr).
Tranemo kommun har ingen pensions-
försäkring med överskottsmedel.

Avfallsdeponier
För nedlagda deponier ska avsättningar  
göras för att täcka framtida kostnader 
för kontroller och åtgärder. Avsättning-
arna gäller för Gudarpsdeponin i  
Tranemo samt för del av Änglarps- 
deponin i Svenljunga kommun.

Leasing
De avtal avseende leasing och hyra av 
lös egendom som tecknats från och med 
2019-01-01 redovisar Tranemo kommun 
i enlighet med RKR R5.
Finansiella avtal redovisas som anlägg-
ningstillgång och förpliktelsen att beta-
la leasingavgiften redovisas som skuld  
i balansräkningen.
Uppgift om ej uppsägningsbara ope-
rationella och finansiella leasingavtal, 
med en avtalstid översti-gande tre år, 
lämnas i not.

Koncernen
Den sammanställda redovisningen 
(koncernredovisningen) upprättas  
enligt den kommunala redovisningslagen  
och utformas enligt god redovisningssed.
Koncernredovisningen omfattar  
kommunen samt bolag som kommunen  
på grund av andelsinnehav har ett  
väsentligt inflytande över. Ett väsentligt 
inflytande anses enligt praxis föreligga  
då kommunen har en röstandel översti-
gande 20 %. De redovisningsenheter,  
utöver kommunen, som ingår i koncern- 
redovisningen är Tranemo Forum AB, 
Tranemobostäder AB och Tranemo 
Utvecklings AB.
Koncernredovisningen upprättas  
enligt förvärvsmetoden med propor- 
tionell konsolidering. Enligt förvärvs-
metoden värderas, vid förvärvstid-
punkten, de övertagna nettotillgång-
arna i dotterföretaget till ett pris som 
motsvarar priset för dotterföretags- 
andelarna i moderföretaget. Dotter- 
företagsandelarnas anskaffningspris 
har avräknats mot förvärvat eget  
kapital.
Kommunen tillämpar i allt väsentligt 
RKR:s rekommendation 8.2 om sam-
manställd redovisning. Fr om 2018  
tillämpar även Tranemo Utvecklings 
AB komponentavskrivning.
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Noter
Not 1  
Verksamhetens intäkter och kostnader  
Avgifter, hyror  146,2  140,5  95,5  92,4 
Bidrag och kostnadsersättningar från staten  54,8  62,6  54,8  62,6 
Övriga bidrag  2,8  6,1  2,4  6,1 
Försäljning  40,1  34,7  40,1  35,1 
Övriga intäkter  4,5  2,0  0,1  0,0 
Summa intäkter  248,4  245,7  192,9  196,2 
 
Verksamhetens kostnader  
Personalkostnader  -545,7  -544,4  -532,6  -532,4 
Pensionskostnader  -34,8  -32,1  -33,8  -30,9 
Bidrag  -28,3  -26,0  -27,9  -26,0 
Material, tjänster och avgifter  -306,8  -298,5  -283,5  -278,9 
Bolagsskatt  -0,5  -2,1  0,0  0,0 
Summa kostnader  -916,1  -903,1  -877,8  -868,2

Kostnader för räkenskapsrevision    0,1  0,1

Jämförelsestörande poster 
Nedskrivningar  5,0  0  5,0 0 
Bidrag med anledning av Coronapandemin  -9,8  -10,0  -9,8  -10,0 
Kostnader med anledning av Coronapandemin  10,6  18,3  10,6  18,3 
Summa jämförelsestörande poster  5,8  8,3  5,8  8,3

Not 2 
Avskrivningar/Nedskrivningar 
Avskrivningar enligt plan  -59,0  -55,9  -47,8  -45,3 
Nedskrivningar  -3,6  -3,7  -5,0  -3,7 
Summa avskrivningar  -62,6  -59,6  -52,8  -49,0

Not 3 
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter Kommunalskatt    544,2  545,3 
Slutavräkning    2,0  -2,9 
Preliminär avräkning    13,6  -8,5 
Summa skatteintäkter    559,8  533,9

Generella statsbidrag 
Inkomstutjämningsbidrag    127,5  125,9
Strukturbidrag    0,0  0,0 
Regleringsbidrag    35,3  12,2 
Kostnadsutjämning    13,1  14,5 
Bidrag för LSS-utjämningen    6,0  6,6 
Kommunal fastighetsavgift    29,0  24,3 
Generella bidrag från staten    7,6  27,0 
Summa generella statsbidrag    218,5  210,5

Summa skatter och statsbidrag    778,2  744,4

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020

Utöver nedskrivningar redovisas kommunens kostnader kopplade till Coronapandemin som jämförelsestörande poster. Coronakostnaderna  
uppgår till 9,2 mnkr år 2021. Samtidigt har kommunen erhållit coronarelaterade bidrag om 8,4 mnkr. I årsredovisning för år 2020 hade bidrag  
avseende höga sjuklöneskostnader ej räknats med i de coronarelaterade statsbidragen. Då vi valt att räkna med dem i år har vi även justerat  
de jämförelsestörande posterna för år 2020 för att få jämförbarhet.



42 ÅRSREDOVISNING 2021    TRANEMO KOMMUN

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
RT

ER

Not 4  
Finansiella intäkter och kostnader  
Finansiella intäkter 
Ränta på utlåning till koncernföretag  -0,0  0,1  0,0  0,1 
Räntor på likvida medel  0,0  0,1  0,0  0,1 
Kommunal borgen  0,0  -0,0  1,3  1,0 
Övriga finansiella intäkter  0,3  0,7  0,3  0,6 
Summa finansiella intäkter  0,4  0,9  1,7  1,8
Finansiella kostnader 
Kostnadsräntor lån  -2,0  -2,3  -1,8  -1,5 
Ränta pensionsskuld  -0,8  -1,1  -0,8  -1,1 
Övriga finansiella kostnader  -0,9  -0,1  -0,2  -0,1 
Summa finansiella kostnader  -3,8  -3,6  -2,7  -2,8

Not 5 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Avsättning pensioner  1,2  -3,2  0,6  -4,0 
Avsätning deponier  6,1  0,0  6,1  0,0 
Avskrivningar  62,6  59,6  52,8  49,0 
Övriga ej likviditetspåverkande poster  -1,7  0,0  -0,5  0,0 
Summa justering  68,2  56,4  59,1  45,0

Not 6 
Investeringar 
Maskiner och inventarier  -7,7  -40,1  -7,3  -4,8 
Fastigheter och anläggningar  -144,9  -118,5  -67,3  -117,5 
Summa investeringar  -152,5  -158,6  -74,6  -122,3

Not 7 
Avyttrade anläggningstillgångar 
Avyttrade maskiner och inventarier  0,6  0,0  0,2  0,0 
Avyttrade fastigheter och anläggningar  1,8  6,0  0,1  0,0 
Summa avyttrade anläggningstillgångar  2,4  6,0  0,2  0,0

Not 8 
Inköp av finansiella anläggningstillgångar 
Södra Skogsägarna  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
Kommuninvest  -2,4  0,0  -2,4  0,0
Summa inköp av värdepapper  -2,5  -0,1  -2,5  -0,1 

Not 9 
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar 
Kommuninvest  0,0  2,4  0,0  2,4 
Tranemo Hotell  0,0  0,1  0,0  0,1 
Summa avyttrade finansiella anläggningstillgångar  0,0  2,5  0,0  2,5

Not 10
Återbetald utlåning 
Tranemo Utvecklings AB  0,0  0,0  23,6  0,0 
Summa återbetald utlåning  0,0  0,0  23,6  0,0

Not 11 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Ingående bokfört värde  1 169,5  1 075,1  860,7  785,0 
Nyanskaffningar  144,9  152,5  67,3  117,5 
Årets avskrivningar  -51,8  -48,0  -40,8  -38,1 
Årets nedskrivningar  -3,4  -3,2  -5,0  -3,7 
Utrangering/försäljning  -1,0  -6,9  -0,1  0,0 
Utgående bokfört värde  1 258,3  1 169,5  882,1  860,7 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde  2 103,8  1 959,9        1 583,0   1 515,8 
Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar  -845,5  -790,4  -700,8  -655,1 
Summa  1 258,3  1 169,5  882,1  860,7

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020
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Anskaffningsvärde 
Markreserv    22,5  22,3 
Verksamhetsfastigheter    952,1  940,6 
Fastigheter för affärsverksamhet    364,0  347,4 
Publika fastigheter    133,3  112,9 
Fastigheter för annan verksamhet    37,7  37,0 
Övriga fastigheter    0,6  0,6 
Pågående investeringar    72,8  55,0 
Summa anskaffningsvärde  2 103,8  1 959,9  1 583,0  1 515,8

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar
Markreserv    -10,3  -10,3 
Verksamhetsfastigheter    -466,1  -433,9 
Fastigheter för affärsverksamhet    -160,0  -149,7 
Publika fastigheter    -47,3  -45,0 
Fastigheter för annan verksamhet    -17,1  -16,1 
Summa ack avskrivningar/nedskrivningar  -845,5  -790,4  -700,8  -655,1 

Not 12 
Maskiner och inventarier 
Ingående bokfört värde  33,7  35,4  32,7  34,8 
Nyanskaffningar  7,6  5,5  7,3  4,8 
Årets avskrivningar  -7,1  -7,3  -6,8  -6,9 
Utrangering/försäljning  -0,2  0,0  -0,2  0,0 
Utgående bokfört värde  34,0  33,6  33,1  32,7

Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde  104,0  96,9  99,7  92,7 
Ackumulerade avskrivningar  -70,0  -63,3  -66,6  -60,0 
Summa  34,0  33,6  33,1  32,7 

Finansiell leasing 
Ingående bokfört värde    1,6  1,7 
Nyanskaffningar    0,5  0,2 
Årets avskrivningar    -0,3  -0,3 
Utgående bokfört värde  1,8  1,6  1,8  1,6

Totalt maskiner och inventarier  35,7  35,3  34,8  34,3

Not 13
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag  0,0  0,0  6,0  6,0 
Aktier och andelar i övrigt*  10,9  8,4  10,8  8,3 
Tranemo Utvecklings AB  0,0  0,0  0,0  23,6 
Summa finansiella anläggningstillgångar  10,9  8,4  16,8  37,9

Not 14 
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
Oljeförråd  0,4  0,4  0,0  0,0 
Exploateringsfastigheter som ska avyttras  31,9  24,6  31,9  24,6 
Summa  32,3  25,0  31,9  24,6

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat  
om insatsemissioner om sammanlagt 2.989 tkr för Tranemo kommun. Utöver det betalade Tranemo kommun in en särskild insats om  
6.958 tkr år 2015 och 2.400 tkr år 2021. Tranemo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2021-12-31  
till 12.876 tkr.
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Not 15 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  11,1  11,3  13,4  13,6 
Interimsfordringar (utgiftsförskott, inkomster)  30,6  19,3  18,1  21,8 
Övriga kortfristiga fordringar  23,9  24,6  26,4  23,6 
Summa kortfristiga fordringar  65,7  55,2  57,8  59,0 

Not 16 Kassa och bank
Bank*  192,0  69,2  192,0  69,2 
Summa kassa och bank  192,0  69,2  192,0  69,2 
*därav bolag och stiftelser    46,8  23,7 

Not 17 
Eget kapital 
Ingående eget kapital  302,1  279,5  277,3  255,0 
Årets resultat  44,0  22,5  39,3  22,3 
Utgående eget kapital  346,1  302,0  316,6  277,3

Not 18 
Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998 
Ingående avsättning  50,6  48,1  47,6  45,9 
Nyintjänad pension, varav  
- förmånsbestämd ålderspension  4,3  1,7  3,6  1,1 
- särskild avtalspension  -0,1  -0,0  -0,1  -0,0 
Årets utbetalningar  -1,4  -1,3  -1,3  -1,3 
Ränte- och basbeloppsuppräkning  0,6  0,9  0,6  0,9 
Ändring av försäkringstekniska grunder  2,2  0,0  2,4  -0,1 
Övriga poster  -0,2  1,3  -0,2  1,3 
Byte av tryggande  0,0  -0,6  0,0  -0,6 
Förändring av löneskatt  1,3  0,5  1,2  0,3 
Utgående avsättning fr om 1998 inkl löneskatt  57,4  50,6  53,9  47,6 

Avsättning för pensioner intjänade t o m 1997 
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt  224,2  229,9  224,2  229,9
Ränte- och basbeloppsuppräkning  3,0  5,4  3,0  5,4 
Ändring av försäkringstekniska grunder  4,3  -0,9  4,3  -0,9 
Nyintjänad pension  0,4  0,4  0,4  0,4 
Årets utbetalningar  -11,1  -11,2  -11,1  -11,2 
Övrig post  -1,2  1,8  -1,2  1,8 
Förändring av löneskatten  -1,1  -1,1  -1,1  -1,1 
Utgående avsättning t o m 1997 inkl löneskatt  218,5  224,2  218,5  224,2 

Total utgående avsättning för pensioner  276,0  274,8  272,4  271,8 

Total pensionsskuld 

Pensionsförpliktelser 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 
Avsättning inkl. särskild löneskatt 98-  57,4  50,6  53,9  47,6 
Avsättning inkl. särskild löneskatt -97  218,5  224,2  218,5  224,2 
Summa pensionsförpliktelser  276,0  274,8  272,4  271,8 

Årets avsättning 98-  5,5  2,0  5,1  1,3 
Avsättning löneskatt 98-  1,3  0,5  1,2  0,3 
Årets avsättning -97  -4,6  -4,6  -4,6  -4,6 
Avsättning löneskatt -97  -1,1  -1,1  -1,1  -1,1 
Summa årets avsättning inkl löneskatt  1,2  -3,2  0,6  -4,0 
Utredningsgrad    99%  99% 
Antal visstidsförordnanden    2  2

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020
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Not 19
Andra avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld  6,2  5,9  0,0  0,0 
Deponier  6,1  0,0  6,1  0,0 
Summa andra avsättningar  12,3  5,9  6,1  0,0 

Not 20 
Långfristiga skulder 

Låneskuld 
Ingående låneskuld  585,0  545,0  330,0  290,0 
Nyupplåning under året  418,6  40,0  245,0  40,0 
Årets amorteringar  -225,1  0,0  -170,0  0,0 
Summa låneskuld  778,5  585,0  405,0  330,0 

Genomsnittsränta  0,40%  0,39%  0,46%  0,46% 
Genomsnittlig räntebindningstid  2,55 år  2,26 år  2,60 år  1,65 år 

Analys över upplåningens förfallostruktur 
Förfall inom ett år  154,9  125,0  60,0  115,0 
Förfall inom 1-3 år  348,6  320,0  215,0  185,0 
Förfall inom 3-5 år  250,0  115,0  105,0  30,0 
Förfall inom 5-10 år  25,0  25,0  25,0  0,0 
Summa  778,5  585,0  405,0  330,0 

Därav kortfristig del av långfristig skuld  -4,9  0,0  0,0  0,0

Operationella leasingavtal 
Avgifter inom ett år    4,5  3,8 
Avgifter senare än 1 år men inom 5 år    3,5  3,1 
Avgifter senare än 5 år    0,0  0,1 
Summa  8,0  7,0  8,0  7,0 

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år 
Totala minimileaseavgifter    1,8  1,6 
Framtida finansiella kostnader    -0,0  -0,0 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna  1,8  1,6  1,8  1,6 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: 
Inom 1 år    0,4  0,3 
Senare än 1 år men inom 5 år    1,4  1,3 
Senare än 5 år    0,0 0,0 
  1,8 1,6  1,8  1,6 

Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag 
Gatukostnadsersättningar    0,3  0,3 
Anläggnings-/anslutningsavgifter    6,1  4,8 
Investeringsbidrag    2,4  2,4 
Summa skulder för ersättningar, avgifter och bidrag  8,8  7,5  8,8  7,5 

Summa långfristiga skulder  784,2  594,1  415,6  339,1 

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020

Kommunens och de kommunala bolagens finansverksamhet ska bedrivas på ett säkert och effek-tivt sätt utan spekulativa inslag och  
så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finans-verksamheten skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning  
i kommunen och dess företag blir effektiv. Med beaktande av de riskbegränsningar som angivits i kommunens finanspolicy är målsättningen  
att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
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Not 21 
Kortfristiga skulder 
Individuell del pensioner  17,0  16,9  17,0  16,9
Individuell del löneskatt  4,8  4,1  4,8  4,1 
Leverantörsskulder  52,6  58,5  46,2  50,4 
Semesterlöneskuld  33,3  33,9  32,6  33,2 
Övertidsskuld  1,9  2,2  1,9  2,2 
Interimsskulder  51,8  58,1  45,5  56,4 
Övriga kortfristiga skulder  17,6  14,2  13,1  13,3 
Resultatfond VA  -4,1  -4,4  -4,1  -4,4 
Resultatfond renhållning  1,2  1,7  1,2  1,7 
Skuld till Tranemo Forum AB avs checkräkningskredit  0,0  0,0  4,7  4,9 
Skuld till Tranemobostäder AB avs checkräkningskredit  0,0  0,0  23,0  5,4 
Skuld till Tranemo Utvecklings AB avs checkräkningskredit  0,0  0,0  18,6  12,7 
Skuld till fonderna  0,5  0,7  0,5  0,7 
Summa kortfristiga skulder  176,5  185,9  204,8  197,5 

Not 22 
Borgensförbindelser 
Helägda/delägda bolag  -0,0  0,0  373,5  255,0 
Fiberföreningar  15,0  15,0  15,0  15,0 
Summa borgensförbindelser  15,0  15,0  388,5  270,0

Not 23 
Förvaltade stiftelser 
F A Nordqvists donation  1,1  1,0  1,1  1,0 
Stiftelsen Bengt Claessons minne  14,7 11,6  14,7 11,6 
Övriga stiftelser  0,2  0,1  0,2  0,1 
Summa förvaltade stiftelser  16,0 12,7  16,0 12,7

 Koncernen Utfall 2021  2020 Kommunen Utfall 2021  2020

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  
samtliga nuvarande och framtida förpliktel-ser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest  
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts  
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt i anspråktagande av ovan nämnd borgens- 
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av  
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tranemo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-förbindelse, kan noteras att per  
2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. 
Tranemo kommun andel av de totala förpliktelserna uppgick till 843 183 731 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 856 873 148 kronor.  
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Driftredovisning 
Verksamhetsområde Bokslut Urspr budg Justering Budget Intäkter Kostnader Bokslut Avvikelse
    2020 2021 budget 2021 2021

Servicesektionen  -56,0  -57,3  9,7  -47,6  10,3  -53,0  -42,7  4,9

Övergripande verksamhet  -5,5  -7,0  0,0  -7,0  4,9  -11,8  -6,9  0,1 

Fastighet  -34,0  -30,7  2,4  -33,1  19,9  -52,5  -32,6  0,5 

Kost  -23,3  -23,3  0,4  -23,7  8,6  -32,0  -23,4  0,3 

Infrastruktur  -15,6  -17,2  0,4  -17,6  32,2  -50,0  -17,8  -0,2 

Kultur och fritid  -18,3  -19,8  0,1  -19,9  1,4  -21,0  -19,6  0,3 

Samhällsutveckling  -8,7  -8,1  0,0  -8,1  1,1  -8,9  -7,8  0,3 

Affärsverksamheter  -0,5  -0,5  0,0  -0,5  47,9  -48,4  -0,5  0,0 

Samverkansnämnd miljö och bygg  -5,1  -5,1  0,0  -5,1  0,1  -4,9  -4,8  0,3 

Samhällssektionen  -111,0  -111,7  -3,3  -115,0  116,1  -229,5  -113,5  1,6 

Övergripande verksamhet  -43,2  -49,3  -0,1  -49,4  6,2  -54,1  -47,9  1,5 

Grundskola, förskola, särskola  -178,4  -169,3  -2,4  -171,7  31,8  -206,9  -175,1  -3,4 

Gymnasium  -64,1  -61,3  -0,5  -61,7  12,4  -74,3  -61,9  -0,2 

Lärandesektionen  -285,8  -279,9  -3,0  -282,9  50,3  -335,2  -284,9  -2,0 

Övergripande verksamhet  -24,2  -29,6  -0,1  -29,7  1,5  -26,2  -24,7  5,0 

Vård och omsorg  -115,6  -70,4  -3,1  -73,5  82,7  -158,9  -76,2  -2,7 
Funktionsnedsättning och socialt stöd  -70,9  -52,1  -1,3  -53,4  24,0  -75,6  -51,6  1,8 

Myndighetsfunktion  -60,7  -118,7  -0,2  -118,9  12,8  -132,1  -119,3  -0,4

Omsorgssektionen  -271,4  -270,7  -4,8  -275,5  121,0  -392,8  -271,8  3,7 

Summa sektionerna  -738,9  -719,6  -1,5  -721,0  297,8  -1010,7  -712,9  8,1 

Coronakostnader  -14,7  0,0  0,0  0,0  9,8  -10,6  -0,8  -0,8 

Finansförvaltningen  761,2  747,9  1,5  749,4  775,9  -22,9  753,0  3,7 

Totalt  22,3  28,3  0,0  28,3  1083,5  -1044,2  39,3  11,0 

     

Servicesektionen, visade vid årets slut 
ett budgetöverskott på 4,9 mnkr vilket 
är drygt 10 procent av sektionens ram. 
Årets resultat hämtar hem underskottet 
från 2020 motsvarande 0,3 mnkr för  
servicesektionen. Resterande 4,5 mnkr 
är hänförligt till ej nyttjade särskilt märka 
poster enligt nedan:  
- Sociala investeringar 1 mnkr  
- Omställning ny sektion 0,5 mnkr  
- KS oförutsett 1 mnkr  
- Kommunreserv 2 mnkr 

Samhällssektionen, exklusive VA och 
renhållning, hade vid årets slut ett bud-
getöverskott på 1,6 mnkr. Överskottet 
innebär att hela sektionens underskott 
från 2020 är återhämtat. Både intäkterna  

och kostnaderna har blivit högre än  
beräknat för sektionen. De högre intäk-
terna är hänförliga till fjärrvärme samt 
planintäkter för både detaljplaner och 
sålda tomter. Kostnaderna som ökat mer 
än förväntat består bland annat av en 
enskild bostadsanpassning men också 
insatser för vinterväghållning.

Lärandesektionens resultat för 2021 
uppgick till -2,0 mnkr, varav 1,9 mnkr 
utgörs av ett avgångsvederlag. Sektionen  
har under året fått göra anpassningar 
för att försöka nå budget i balans, bland 
annat har man valt att hålla tillbaka vis-
sa kostnader, till exempel kompetensut-
veckling. Vidare har sektionen även fått 

lägre kostnader än budgeterat avseende 
skolskjuts och köp av psykologtjänster. 
Den största budgetavvikelsen inom sek-
tionen återfinns på grund- och särskola 
som redan i början av 2021 inte startade 
året med en budget i balans.

Omsorgssektionen redovisade ett 
budgetöverskott på 3,7 mnkr för år 2021. 
Till största delen består överskottet av 
lägre bemanning än budgeterat inom 
vård- och omsorgsboenden samt för  
boende inom funktionsnedsättning. 
Sektionen har under året haft 1,0 mnkr 
för oförutsedda händelser som inte har 
behövts användas.
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Investeringsredovisning
Projekt 
 

Diff totaltFörbrukat 
2021

Ursprungs-
budget 2021
KF 

KF-budget 
2021

Diff 2021 Prognos
totalt 

Förbrukat 
totalt 

Budget  
totalt 

Skattefinansierade
Ombyggnad  
Västergården  7,1  10,7  9,0  1,9  11,3  11,3  10,7  -0,6

Tillbyggnad  
Björkhagen  0,6  9,0  6,0  5,4  1,6  24,0  21,5  -2,5 

Tillbyggnad  
Solhagen  0,4  0,0  0,1  -0,3  17,4  17,4  15,5  -1,9 

Omb  
Resurscentrum  0,4  0,0  0,5  0,1  12,7  12,7  11,1  -1,6 

Om- o tillbyggn  
Tranäng  0,6  0,0  0,4  -0,2  2,9

Ombyggn  
Grimsås skola  22,0  21,6  22,0  0,0  29,5  31,5  31,5  0,0 

Om- o tillbyggn  
Glimringe  0,1  0,0  0,1  0,0  19,2  19,2  16,6  -2,6 

Ombyggnad 
 Limmareds skola  0,0  0,3  0,0  0,0  0,3  11,1  11,1  0,0 

Ombyggnad  
Ambjörnarps skola  0,0  0,4  0,1  0,1  0,0  11,5  3,7  -7,8 

Ombyggnad  
Moavägen  2,2  3,0  3,0  0,8  2,2  5,0  5,0  0,0 

Personalutrymmen  
Forum  -  0,0  1,5  1,5  0,0  1,5  1,5  0,0 

Renovering  
simhallen  2,6  2,5  2,5  -0,1  2,6  2,6  2,5  -0,1 

Gata o utemiljö  
Tranemo Park  1,0  0,0  1,0  0,0  11,7  15,5  15,5  0,0 

Ny gata Kroksjön  0,1  0,1  0,1  0,0  0,1  5,2  5,2  0,0 

Bro Uddebo  -0,2  2,0  4,0  4,2  -0,2  4,0  4,0  0,0

Årliga investeringar:
Inventarier/ 
maskiner kostenheten  0,3  0,5  0,3  0,0 

Tak- och fasad- 
renovering/regnkappa  3,9  3,9  3,9  0,0 

Reinvestering  
fastigheter/energi- 
effektivisering  7,7  7,5  7,5  -0,2 

Lokalanpassningar  1,1  1,5  1,5  0,4 
GC-vägar, trafiksäkerhet, 
reinvestgata  4,3  3,9  3,9  -0,4 

Nyanläggning gata  0,5  1,9  1,5  1,0 

Reinvestering  
park, bad, lek  0,5  0,5  0,5  0,0 

Markförsäljning  -4,3  -2,0  -3,5  0,8 

Markförvärv  8,0  1,0  7,0  -1,0 

Inventarier o verksam- 
hetsnära kostnader  2,8  3,7  3,7  0,9

Summa skattefinansi- 
erade exkl Solbacken  61,8  71,9  76,6 1 4,8  0,0  172,5  155,3  -17,2
Solbacken  2,4   15  12,6  2,9  90  90  0
Summa skattefinansi- 
erade inkl. Solbacken  64,1   91,6  27,5   262,5  245,3  -17,2
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Projekt 
 

Diff totaltFörbrukat 
2021

Ursprungs-
budget 2021
KF 

KF-budget 
2021

Diff 2021 Prognos
totalt 

Förbrukat 
totalt 

Budget  
totalt 

Taxefinansierade 
Överföringsledningar  -1,7  3,5  3,5  1,8   9 359 Omb Grimsås  
reningsverk  3,0  10,0  10,0  7,0 

Fjärrvärme/fiber  0,9  0,8  0,8  -0,1 

Nyanläggning VA  - 0,5  0,5  0,5 

m fl VA  
reinvestering  7,3  8,5  8,5  1,2 

Anslutningsavgifter  -1,4  -0,6  -0,6  0,8 

Arbetsfordon  
tekniska  0,6  2,6  2,6  2,0 

Ren- 
hållning/ÅVC  0,4  0,3  0,3  -0,1 

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 

LÄRANDE (ny- ombyggnad & expansion) 

Förskola Dalstorp Ny förskola med minst 4 avdelningar enligt lärandesektionens strukturförslag.

Ombyggnad Grimsås skola Renovering av Grimsås skola, byggnation pågår och färdigställs under 2022 (inventarier). 

Tranängskolans område Behov finns av utökade lokaler, bl a matsal och lokaler för ett arbetslag.  

Utredning om tilläggsuppdrag pågår. 

Limmaredsskolans kök m m Lokalerna är för små och slitna och om- alt nybyggnad av vissa delar krävs. 

Ambjörnarps skola omb för förskola

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR 
VA (ny- ombyggnad & expansion) 
Överföringsledningar Överföringsledning för VA från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. 

Ombyggnad Grimsås reningsverk Renovering/ombyggnad av Grimsås reningsverk enligt fastställd VA-plan. 

VA (verksamhetsnära/årliga) 
VA reinvestering Renovering samt utbyte gällande byggnader och maskinell utrustning på VA-verk och pumpstationer  

samt renovering av ledningsnätet. 

Nyanläggning VA Utbyggnad av VA-ledningar på nya gator/områden. 

Intäkter anslutningsavgifter Anslutningsavgifter för nya/tillkommande VA-anslutningar. 

Arbetsfordon Förnyelse och komplettering av fordon för tekniska sektionens behov. Anslaget utökat 2022 då  

lastbilen behöver bytas.  

RENHÅLLNING 
Investering renhållning Avser främst reinvesteringsåtgärder inom renhållningsverksamheten.  

FJÄRRVÄRME/FIBER 
Investering fjärrvärme/fiber Avser främst reinvesteringsåtgärder inom fjärrvärme/fiberverksamheten.
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    SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 
Utredning pågår kring omfattning av renoveringsbehov. 

OMSORG (ny- ombyggnad & expansion) 

Solbacken 

Nytt vård- och omsorgsboende i Länghem som ersätter gamla Solbacken 

SAMHÄLL (ny- ombyggnad & expansion) 

Gata och utemiljö Tranemo Park 

Iordningställande av utemiljö och gata på området Tranemo Park. 

Ombyggnad Moavägen 

Ombyggnad av lokalerna för gata/VA/fastighet. Dåliga personalutrymmen, omklädningsrum m m. 

Ny gata Kroksjön 

Byggnation av ny anslutningsväg från Lövstagatan/Kroksjön mot rv 27. Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket.

Exploateringsnetto 

Intäkter vid markförsäljning, avser tomtpris och gatubyggnadsersättning + anslag för köp av mark och byggnader. 

VERKSAMHETSNÄRA/ÅRLIGA 
Lokalanpassningar 

Årligt anslag för mindre anpassningar inom kommunens lokalbestånd för att anpassa lokaler till ändrade behov från olika 

verksamheter. 

Reinvestering fastigheter samt energieffektivisering 

Årligt anslag för reinvesteringsåtgärder på kommunens fastigheter samt energieffektiviserande åtgärder. 

Tak och fasadrenovering 

Årligt anslag för att utföra renoveringar av fasader och tak på kommunens fastigheter. 

Reinvestering park, bad, lek 

Årligt anslag för reinvesteringsåtgärder på befintliga park, bad- och lekplatsanläggningar. 

Reinvestering gata, GC-vägar, trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder samt utbyggnad/renovering av gc-vägar samt reinvestering inom gatuverksamheten. 

Nyanläggning gata Utbyggnad av nya gator/områden.

Utbyggnad av nya gator/områden.

Inventarier/maskiner kost 

Inköp av maskiner och inventarier till kostenheten. 

ÖVERGRIPANDE Inventarier och verksamhetsnära kostnader 

Löpande förnyelse av inventarier för samtliga sektioner + andra verksamhetsnära poster + nytt verksamhetssystem omsorg 
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Måluppfyllelse och ekonomi

Kanslifunktionen
Funktionen arbetar bl.a. med processtöd till kommunfull- 
mäktige, kommunstyrelsen, politiska beredningar och utskott. 
Funktionen har även det övergripande ansvaret för  
kommunens diarieföring och arkiv. Kommunens reception  
och telefonväxel finns på funktionen samt kommunens jurist.

Kommunledningsstaben
I kommunledningsstaben ingår kommunikation, folkhälsa,  
kvalitetsarbete, säkerhetssamordning och trygghets- 
samordning. Kommunikatörerna arbetar med strategiska 
kommunikationsfrågor och kvalitetsstrateg ansvarar för  
kommunens övergripande kvalitetsarbete. Folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare och trygghetssamordnare bildar tillsam-
mans enheten ”Trygg och säker kommun (TSK)” som driver, 
samordnar och utvecklar det brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande arbetet i kommunen.

Servicesektionen är uppdelad i följande verksamhetsområden:  
Kanslifunktionen • Kommunledningsstaben • HR-funktionen • Ekonomifunktionen

HR-funktionen
HR-funktionen är gemensam med Svenljunga kommun där  
Tranemo kommun är värdkommun. Funktionen sköter löne-
hantering och pensionsfrågor för båda kommunerna.  
Funktionen fungerar också som stöd åt övriga sektioner och 
nämnder i båda kommunerna vid rekrytering, arbetsmiljöfrågor, 
rehabiliteringsärenden och övriga HR-frågor.

Ekonomifunktionen
Funktionen har det övergripande ansvaret för kommunens  
ekonomi, ekonomstöd till övriga sektioner, stöd i upphand-
lingsfrågor, avtalsfrågor och försäkringsfrågor.

Gemensam IT-nämnd med Ulricehamn
Samverkansavtal med Ulricehamn finns gällande IT-utveck-
ling och drift där Ulricehamn är värdkommun. Servicesektionen 
har tillsynsansvaret från Tranemos sida gällande IT-verksamheten.

Sammanfattning
1. Servicesektionen redovisar ett  
positivt ekonomiskt resultat mot- 
svarande 4,9 mnkr.
2. Servicesektionen redovisar en god 
måluppfyllelse och kvalitet. Utveck-
lingspotential finns organisations- 
övergripande avseende verksamhets-
planering och budgetföljsamhet.

Sammanfattande resultat
Måluppfyllelse
Servicesektionen redovisar en god 
måluppfyllelse för verksamhetsår 2021. 
De fyra utvecklingsmål som funnits  
under året bedöms uppfyllda.
Ekonomi
Servicesektionen gör ett samlat över-
skott om 4,9 mnkr. Av resultatet består 
sektionens driftresultat av ett över- 
skott om 0,4 mnkr, resterande 4,5 mnkr 
är hänförligt till ej nyttjade särskilt  
märka poster.

Sammanfattande ananlys
Utveckling
Samtliga uppsatta utvecklingsmål för 
verksamhetsår 2021 är uppfyllda.  
Fokus i servicesektionens utvecklings- 
arbete har varit på organisationens  
chefer samt korrekt och professionell 
ärendehantering   och rapportering till 
våra politiska forum. Här är vår sam-
manfattande bedömning att vi tagit
stora positiva kliv i rätt riktning.  
Genom vår styrmodells intåg i organi-

sationen är bedömningen att sektionen, 
utifrån vårt grundläggande uppdrag, 
hittat mer rätt än tidigare i vårt utveck-
lingsarbete.

Kvalitet
Som sektion är kvalitet utifrån identi- 
fierad kvalitetsfaktor med tillhörande 
indikatorer uppfyllt. Vi ser däremot att 
vi som hel organisation inte når så långt 
som vi hade önskat. Andelen i hela  
organisationen som genomfört verk-
samhetsplanering i enlighet med beslu-
tad styrmodell uppgår till 85 % och  
andelen organisatoriska nivåer som vid 
årets slut håller budgeterad ram uppgår 
till 67 %. För båda dessa indikatorer ska 
ambitionsnivån alltid vara 100 %.  
Glädjande i sammanhanget är att våra
tre kärnsektioner redovisar ett samlat 
positivt driftsresultat.

Personal
Sjukskrivningarna på sektionen har 
ökat i jämförelse med föregående år.  
Vi ser en ökning med nästan dubbelt så 
hög andel. I mars genomfördes en arbets- 
miljökartläggning på en av funktionerna
inom sektionen, och åtgärder vidtogs. 
Sannolikt har brister i arbetsmiljön  
påverkat ökningen av sjukfrånvaron. 
För vissa delar av sektionen har arbets-
belastningen varit hög under perioder, 
bland annat på grund av pandemi- 
relaterade faktorer och behov av ökat 
stöd till enskilda sektioner med

anledning av omställningsarbete för en 
budget i balans. Även dessa faktorer  
ligger sannolikt till grund för ökningen.
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Utveckling
Stöd i digitaliseringsarbete är fortsatt 
ett viktigt utvecklingsmål för service-
sektionen. Under 2022 kommer vi fort-
satt mäta vår digitala mognad och uti-
från utfallet av mätningen designa och 
inrikta vårt fortsatta utvecklingsarbete 
för att ta kliv i rätt riktning. Utöver mät-
ningen kommer ett första steg tas mot 
att skapa ett ”mina sidor” för våra kom-
muninvånare, där ärenden hos kommu-
nen kan samlas på ett och samma ställe. 
Fokus under 2022 kommer också ligga på 
att skydda våra informationstillgångar.
Här kommer vi under året resursför-
stärka för att öka takten i vårt informa-
tionssäkerhetsarbete.
Även en digital politikerplattform är 
under uppbyggnad och kommer att  
lanserasunder året.
Stöd i strategisk lokalförsörjning är 
ett område som blivit allt viktigare att 
omhänderta. Stora investeringar
kommande år i kombination med att 
kommunen ska växa och bli 14 000 
invånare 2035 kommer ställa allt högre 
krav på en strategisk lokalförsörjning. 
Ökat fokus inom detta område kommer
därför ske under 2022.

Framtiden - åtgärder för fortsatt utveckling
Definition av stödfunktionernas roll 
kommer utifrån 2021 års utvecklings-
arbete att fortsätta. I praktiken innebär 
det att hela sektionen kommer arbeta 
med att tydliggöra våra roller. Målsätt-
ningen med arbetet är att än bättre 
definiera vårt grunduppdrag och på 
det sättet vässa samspelet med kärn-
verksamheterna ytterligare.
Chefers organisatoriska uppdrag  
kommer fortsatt vara ett område att ut-
veckla. Utifrån de kunskapshöjande
aktiviteter och erfarenhetsutbyten som 
genomförts under 2021 kommer nästa 
steg vara att tydliggöra chefers roll och 
ansvar utifrån ett helhetsperspektiv.

Målet om en attraktiv arbetsgivare 
kommer under 2022 ytterligare omhän-
dertas. Vi kommer rikta särskilt fokus 
på ett utvecklat systematiskt arbetsmiljö- 
arbete för hälsosamma och friska arbets- 
platser, vilket i sin tur är en grund- 

förutsättning för att vara en attraktiv  
arbetsgivare.
Kvalitet
Under 2022 kommer vi ytterligare ut-
veckla det verksamhetsnära stödet.  
I praktiken innebär det bland annat att 
samordna stöd avseende ekonomi, HR 
och kvalitet vid månads- och tertial- 
uppföljningar med samlade chefs-
grupper för kunskapsutbyten och  
kollegialt lärande. Vi kommer också
under 2022 ta fram koncept för om-
världsanalys som ska ligga till grund 
för verksamhetsplanering samt vara ett 
stöd i kommande budgetprocesser.
Utöver ovanstående utvecklingsarbete  
kommer fortsatt budgetföljsamhet på 
våra organisatoriska nivåer samt genom- 
förd verksamhetsplanering i enlighet 
med styrmodellen att följas upp.
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GUppföljning av prioriterade utvecklingsmål

Utveckla arbets- 
sätt för dialog  
med de vi är till för

Under 2021 har servicesektionen haft stort fokus på att genomföra och verkställa kommu-
nens budget- och uppföljningsprocess. Övergripande kan mycket glädjande konstateras att 
kommunens resultat för sektionerna för blått andra gången de senaste decenniet visar på 
en positiv drift. De underskott som legat för återställande från förra året hanteras också,  
vilket ger kommunen goda förutsättningar att kliva in i 2022. Uppföljningen sker numera  
varje månad av alla chefer och rapporteras i Stratsys för vi-dare rapporteringen till kommun- 
styrelsen. Det finns också möten månadsvis mellan kommunchef, ekonomichef och sektions- 
chefer för att följa upp. Under 2022 kommer även HR-chef att delta. Detta skapar förståelse för 
helheten. Inför 2022 har denna process ut-vecklats ytterligare. Budgetprocessen har genom- 
förts, och för första gången har kommunen haft en färdig detaljbudget innan nästa år startar.  
Politiken har också framgångsrikt lyckats att hantera ett 2021 med fortsatt pandemi och 
kontroll på räkenskaperna. Dels har kommunen, utanför sektionernas drift, klarat av att ta 
kostnader om närmare 10 mnkr och redovisar ett starkt resultat. En stor bidragande faktor 
har varit att det under 2021 i motsats till 2020 inte tagits beslut som under året inneburit 
stora kostnader.



Prioriterade mål Mål  
uppfyllt

Kommentar

Utveckla 
ledarskap

På chefsdagen i november 2021 presenterades chefstrappan för kommunens chefer. 
Chefstrappan lanseras under februari 2022. Samtliga befintliga chefer ska genomföra  
utbildningen senast den 31 maj 2022. Vid nyrekrytering av chefer har överordnad chef  
ansvaret för att säkerställa att chefstrappan ingår som en del i introduktionen.



Utveckla arbets-
platskulturen

Tema arbetsplatskultur har under 2021 angripits på flera sätt. Kommunövergripande har vi 
framförallt arbetat med att tydliggöra roller. I praktiken har det inneburit att vi arbetat med 
framförallt två delar. Den ena delen om chefsuppdraget och den andra delen om stödfunk-
tionernas roll. Chefsuppdraget Under året har vi arbetat med både kompetenshöjande in-
satser och olika former av erfarenhets- och kunskapsutbyten avseende chefsuppdraget.  
Ingången har varit att fläta samman chefsuppdraget kopplat till en tillitsbaserad styrning 
och ledning - som vår styrmodell i Tranemo kommun vilar på. Tre huvudspår som vi arbe-
tat särskilt med har varit: • Chefskapet och ledarskapet • Chefens organisatoriska förutsätt-
ningar • Chefens samspel med stödfunktionerna. Utgångspunkten i arbetet med chefsrollen  
och uppdraget som chef är att vi, med tydliga roller, ansvar och arbetssätt förflyttar vår  
arbetsplatskultur i önskvärd riktning. Kopplat till Tranemo kommuns styrmodell har vi därför  
lagt särskilt fokus på framgångsfaktorer för chefer i en ledningsfilosofi som vilar på tillit.  
I praktiken har det handlat om hur man som chef kombinerar ett nära och strategiskt led-
arskap samt skapar handlingsutrymme i kombination med att utföra kvalitetssäkring och 
kontroll. Stödfunktionernas roll Parallellt med att vi under året lagt fokus på chefsuppdra-
get har vi även riktat ljus mot våra stödfunktioners roll. Även här har vi under året genomfört 
kompetenshöjande insatser i kombination med erfarenhets- och kunskapsutbyten. Ingång-
en i de kompetenshöjande insatserna har varit att försöka hitta en balans mellan stödfunk-
tionernas olika roller, vilket kortfattat kan beskrivas som att vara ett aktivt, engagerat och 
initiativtagande stöd i kombination med att vara tydlig med att chefen har ansvaret - alltså 
att aktivt stödja utan att ta över ansvar.



Korrekta besluts-
underlag

Professionella och korrekta beslutsunderlag är en grund-förutsättning för en välfungerande 
ärendehantering. En tydligare process med tillhörande rutin är framtagen för förvaltningen  
kopplat till tjänstepersonsberedningen (TPB), som är den instans alla politiska ärenden går 
igenom innan de träffar beredande utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Framarbetade rutiner bedöms kvalitetssäkra ärendehanteringen ytterligare. Även korrekt 
hantering av medborgarförslag, motioner och uppdrag är en grundförutsättning för en god 
politisk ärendehantering. För att kvalitetssäkra förvaltningens hantering har uppdaterade 
rutiner införts för att säkerställa efterlevnad på svarstider mm.
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G Uppföljning av kvalitetsfaktorer

Effektiva  
processer

Servicesektionen bedömer sammantaget att kvaliteten är på väg att uppnås för verk-
samhetsår 2021. Av sektionens tre kvalitetsindikatorer återfinns en som grön (kvalitet upp-
nås) och två som gula (kvalitet är på väg att uppnås). Analys De tre indikatorerna som finns 
framtagna utgår från ett övergripande förvaltningsperspektiv. Ambitionsnivån avseende  
genomförd verksamhetsplanering i enlighet med styrmodellen och en budget i balans för 
alla organisatoriska nivåer i Tranemo kommun ska alltid vara 100%. Här kan vi se att vi 
som hel förvaltning har ytterligare förbättringspotential. För servicesektionens räkning kan 
vi dock utläsa att samtliga funktioner har genomfört sin verksamhetsplanering och att alla 
utan en har en budget i balans.



Kvalitetsfaktor På väg att 
uppnås

Kommentar

Tertilal 3
2021

Effektiva processer

Främjande av  
digitalisering

2021

Kvalitetsfaktor      Period  Kommentar 

Tranemo kommun behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla  
nivåer och inom alla sektioner. Den långsiktiga planeringen behöver ta hänsyn till nya tek-
niska lösningar och förändrade beteendemönster. Digitaliseringsseminarier Seminarier på 
tema digitalisering med syfte att väcka nyfikenheten och digitala initiativ har genomförts vid 
sex tillfällen under 2021. Hälften av tillfällena har varit av mer generell karaktär medan  
resterande har varit sektionsspecifikt inriktade. Inbjudan har i första hand riktats till organisa- 
tionens chefer, som i sin tur haft möjlighet att bjuda med nyckelpersoner från sin enhet, 
verksamhet eller sektion. Varje seminarium har spelats in och publicerats på vårt intranätet och 
på det viset tillgängliggjorts för alla våra medarbetare. Teman för årets digitaliseringssemi-
narier har varit: 1. Nyttorealisering och förändringsarbete 2. Digitalisering fokus samhälls-
utveckling 3. Förvaltning och struktur 4. Digitalisering fokus lärande 5. Digitalisering fokus 
omsorg 6. Digital backspegel 2021 Efter varje digitaliseringsseminarium har en utvärdering 
skett. På frågan hur ämne och innehåll upplevts under seminarierna kan vi se att responsen 
varit god. På en femgradig skala, där 1 är lägst betyg och 5 är högst, uppgår snittet till totalt  
4,3. Därmed bedöms kvalitetsfaktorn som uppfylld. Utöver digitaliseringsseminarier har ett 
antal andra digitaliseringsaktiviteter genomförts eller utvecklats ytterligare. Nedan beskrivs 
några av dem. E-tjänster Under året har sammanlagt 17 nya e-tjänster tagits fram i Tranemo 
kommun, fördelat på fem interna och 12 externa e-tjänster. Vi ser samtidigt att användning av 
både interna och externa e-tjänster ökat förhållandevis kraftigt i jämförelse med föregående år. 
Användningen av interna e-tjänster har ökat från 245 år 2020 till 1335 st. år 2021, vilket mot-
svarar en ökning med 1090 ärenden. Användningen av externa e-tjänster ökade från 520 st. 
år 2020 till 4281 st. år 2021, vilket motsvarar en ökning med 3761 ärenden. Flest ärenden år 
2021 i en enskild e-tjänst återfanns i ansökan om lunchersättning för elever med distansun-
dervisning. Den interna e-tjänst som användes mest frekvent under 2021 var beställning 
av an-ställningsavtal. RPA Vid årsskiftet 2021/2022 avslutades vårt gemensamma införan-
deprojektet av automationsplattformen (RPA) som vi drivit tillsammans med Ulricehamns 
kommun. Därmed finns nu ett nytt verktyg att använda för alla verksamheter som vill digita-
lisera processer. Projektet har tagit fram en teknisk installation och metoder och arbetssätt 
för hur arbetet med automationer i Tranemo och Ulricehamns kommuner ska gå till. Vår ge-
mensamma IT-verksamhet förvaltar automationsplattformen och utvecklar automationer till-
med verksamheten som beställer och äger själva automationen.  
I Tranemo kommun var vid årsskiftet 2021/2022 fyra automationer på gång och två i drift. 
Digital mognad År 2021 var första året som Tranemo kommun genomförde mätningar i  
digital mognad. Mätningen är ett sätt för oss att definiera inom vilka delar vi har hög digital 
mognad, men också inom vilka delar det finns utvecklingspotential. Mätningen genomfördes vid 
två tillfällen under år 2021, en gång på våren och en gång på hösten. Glädjande kan vi kon-
statera att vi förflyttat oss i positiv riktning mellan mätperioderna. Nytt intranät I april 2021 
lanserades vårt nya intranät. Genom funktionalitet som vi tidigare inte haft tillgång till  
bedöms det nya intranätet vara betydligt mer effektivt ur ett kommunikationsperspektiv.  
Intranätet är designat och integrerat med Microsoft 365, vilket medför digitala möjligheter 
organisationen tidigare inte haft möjlighet eller tillgång till.
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Ekonomiskt resultat 
Vilka budgetavvikelser finns  
för perioden?
Servicesektionen gör ett samlat över-
skott om 4,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr 
bättre än vid senaste uppföljningen.
förbättringen förklaras av att medel  
avsatta för kommunreserv (2 mnkr) 
medvetet inte räknas med i tidigare 
prognoser. Överskottet totalt motsvarar 
ungefär 10 procent av sektionens ram.
Av resultatet består sektionens drift- 
resultat av ett överskott om 0,4 mnkr, 

vilket är en försämring från föregående 
prognos (0,7 mnkr). Försämringen be-
ror på personalkostnader av engångs-
karaktär.
Överskottet för driften motsvarar 
ungefär 1 procent av sektionens ram.
Årets resultat hämtar hem underskottet 
från 2020 motsvarande 0,3 mnkr för  
servicesektionen. Resterande 4,5 mnkr 
är hänförligt till ej nyttjade särskilt  
märka poster enligt nedan:

- Sociala investeringar 1 mnkr
- Omställning ny sektion 0,5 mnkr
- KS oförutsett 1 mnkr
- Kommunreserv 2 mnkr

Vad beror avvikelserna på?
Övergripande återfinns de största över-
skotten på driften inom ökade intäkter. 
Intäkterna har ökat inom bland annat 
inkasso, ersättning från bolagen för  
köp av tjänster samt ersättning för  
utbildningsinsatser.

Iservicesektionens utfall för år 2020 ingår kostnader som avser Coronapandemin.

Resultat Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  10,3  8,9  12,8
Kostnader  -53,0  -56,5 -71,5
-varav personalkostnader -34,6  -36,8  -40,6
Verksamhetens resultat -42,7  -47,6  -58,7
Budgetanslag  47,6 47,6  43,9

RESULTAT  4,9  0,0  -14,8

Nettokostnader mnkr Utfall 2021  Budget 2021  Utfall 2020
Ekonomifunktionen  -7,5 -8,3  -9,4
Kanslifunktionen  -7,0  -6,6  -6,3
HR-funktionen  -9,2  -9,4 -8,8
Kommunledningsstaben  -8,2  -8,6  -4,5
Kommunchef  -2,3  -5,7 -20,1
Politik  -8,5  -9,0  -9,6

Summa  -42,7 -47,6  -58,7

Effektiva processer

Andel verksam- 
heter som genom-
fört planering

Kommunen totalt Totalt i kommunen ser vi att antalet organisatoriska nivåer som genom-
fört nulägesanalys, beskrivit kvalitetsfaktorer och planerat utvecklingsmål vid avstämnings-
tillfället i februari 2021 var 69 av 81 verksamheter. Av de 12 verksamheter som inte har en 
komplett planering är det åtta verksamheter som inte dokumenterat någon nulägesanalys 
eller planering alls. De andra fyra verksamheterna har påbörjat arbetet men inte färdigställt.  
Servicesektionen Samtliga funktioner i Servicesektionen har gjort sin planering inför verk-
samhetsår 2021. Planeringsarbetet har under året utvecklats ytterligare avseende intern  
kontroll kopplat till samverkansnämnd personal som vi har tillsammans med Svenljunga 
kommun. I praktiken innebär det att risker inom HR-området har arbetats fram och utgör 
därmed grund för en intern kontrollplan för nämnden. Analys Utfallet har analyserats och 
överordnad chef för de verksamheter som inte genomfört planering inför verksamhetsår 
2021 har informerats. Nya arbetssätt och rutiner för planering och uppföljning tar tid att  
implementera i en hel organisation. År 2021 var första året som styrmodellen i alla dess delar 
togs i bruk, vilket skulle kunna vara en förklaring till att vi inte når 100 procent för kommunen 
totalt. Det är däremot av yttersta vikt att hela organisationen efterlever de ramar och principer  
som finns för styrning och ledning i Tranemo kommun. Det är först då vi kan få full effekt 
och genomslag av styrmodellens intentioner. Något annat än ett ut-fall på 100% för genom-
förd nulägesanalys och planering inför verksamhetsår 2022 är därför inte acceptabelt.

Kvalitetsfaktor Period Kommentar

Tertilal 3
2021

Budget i balans Sammantaget kan konstateras att en majoritet av verksamheterna håller sig inom tilldelade  
budgetramar, vilket visar på god kontroll. Det finns dock fortsatt verksamheter som inte  
hanterar sin verksamhet inom givna ramar, vilket är något vi fortsatt kommer behöva arbeta 
med. Genom kontinuerliga uppföljningar, krav på åtgärdsplaner och närvarande stöd ser vi 
att kommunen är bra rustad inför 2022. Det kan också finnas en effekt av att vissa chefer inte 
håller budget till förmån för att andra genererar ett överskott. Sammantaget visar hela kom-
munens driftresultat på en budgetföljsamhet (till och med ett överskott) bland våra sektioner,  
vilket är mycket positivt. För blått andra gången det senaste decenniet redovisar våra tre 
kärnsektioner ett samlat positivt driftsresultat. Resultat på sektion: • Service: +4,9 mnkr 
• Samhäll: +1,5 mnkr • Omsorg: +3,7 mnkr • Lärande: -2,0 mnkr • Totalt +8,1 mnkr 
Verksamheter som inte håller budget: • Omsorgen 7/21 = 33,3% • Service 0/5 = 0% 
 • Lärande 7/13 = 53,8% • Samhäll 4/15 = 26,7% • Totalt 18/54 = 33 %

Dec 2021
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Övriga poster  4,5 Sociala investeringar 1 mnkr/Ny organisation  
   mnkr/Kommunreserv 2 mnkr
Kommunchef  0,0  Har kostnader i nivå med budget
Ekonomichef  0,8  Föräldraledig tjänst samt högre intäkter (inkasso,  
   försäljning av VD & upphandlingstjänster tjänst  
Personalchef 0,3  Vakant tjänst inom bemanningsenheten
Stabschef  0,3  Föräldraledig tjänst under delar av året
Kanslichef  -0,4  Personalkostnader av engångskaraktär
Politik  -0,5  Extern utredning Centralen och högre kostnader  
   beredningar
Totalt  4,9

Personal
Anställda per anställnings- och löneform
  
  2021 2020
Antal personer 38 43
Tillsvidareanställda 36 39
Visstidsanställda 2 4
Antal årsarbetare 27,6 42,2
  
Timanställda 2 158
Antal timmar 689 5 057
Antal årsarbetare 0,35 2,55

Kön månadsavlönade
    
   2021 2020
Andel män  10,5% 11,6%
Andel kvinnor  89,5% 88,4%

Sjukfrånvaro
Totalt  3,57% 3,19%
Långtid (mer än 59 dgr)  0,95% 0,16%

Personalomsättning
Personalomsättning  20,0% 13,5%

Antal anställda på servicesektionen har  
blivit färre i jämförelse med föregående år. 
Anledningen till minskningen vid avstäm-
ning per den 31/12 2021 var ett antal vakanta 
tjänster som tillsätts under första delen av år 
2022. Även en omorganisation som genom-
förts under året inom sektionen påverkar
minskningen. Könsfördelningen är dock i 
princip som tidigare med en tydlig majoritet 
kvinnor på sektionen.

Både den långa och korta sjukfrånvaron har 
ökat under år 2021 i jämförelse med år 2020. 
Sjukskrivningssiffrorna i rapporten för service- 
sektionen år 2020 inbegriper bemanningsen-
heten eftersom bemanningsenheten vid den 
tidpunkten var organisatoriskt placerad hos 
sektionen. Exkluderas bemanningsenheten 
från 2020 års uppföljning är utfallet på sjuk-
frånvaron för servicesektionen 1,86 %.

Bemanningsenhetens arbetade timmar samt 
medföljande sjukfrånvaro registreras för år 
2021 hos omsorgsektionen och inte service- 
sektionen. Vi kan därmed konstatera att den  
korta sjukfrånvaron år 2021 ökat med 1,71%, 
från 1,86% till 3,57%, samtidigt som den 
långa sjukfrånvaron ökar från 0,16 % till 
0,95%. Sjukskrivningarna har under året för-
delats på olika funktioner och är av olika  
karaktär. Några beror på arbetsmiljöförhål-

landen och är därmed arbetsrelaterade.  
Andra har skett på grund icke arbetsrela- 
terade faktorer.

Analys
De flesta av sektionens medarbetare har  
under pandemin haft möjlighet att arbeta  
hemifrån. Dock inte alla. Pandemirelaterad 
sjukskrivning i kombination med hög arbets-
belastning för delar av sektionen är troliga 
faktorer som bidrar till en ökad sjukfrånvaro 
under år 2021. Den ökade arbetsbelastningen
beror bland annat på behov av ökat stöd till 
enskilda sektioner i samband med omställ-
ningsarbete
och andra åtgärder för en budget i balans.
Under året har också en arbetsmiljökart- 
läggning genomförts på en av sektionens 
funktioner. Åtgärder vidtogs därefter men 
sannolikt har brister i arbetsmiljön påverkat 
ökningen av sjukfrånvaron.
Den ökade personalomsättningen på sektio-
nen kan till största del också härledas till  
genomförd arbetsmiljökartläggning.
Vid de tillfällen det funnits behov av adek-
vata rehabiliteringsinsatser under året har 
dessa vidtagits för berörda medarbetare. 
Vi kan vid årets slut konstatera att samtliga 
medarbetare återgått helt eller påbörjat åter-
gång i arbete.
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GLärandesektion 
måluppfyllelse och ekonomi

1. Förskola
Det bedrivs förskoleverksamhet på 14 
unika platser i kommunens regi. Dessa 
finns i totalt tio orter. På fem av de små 
förskolorna är också fritidshemsverk-
samhet inkluderad i förskolan.

2. Grundskola, fritidshem och 
grundsärskola
Grundskola inkl. förskoleklass bedrivs 
idag i fem av kommunens orter och i  
anslutning till varje f-6-skola finns också 
ett fritidshem. Särskolan ligger i central- 
orten men en del elever i de lägre  
åldrarna läser integrerat på skolorna 

nära hemorten. I centraorten finns  
också kommunens enda 7-9 skola, 
Tranängskolan.

3. Gymnasieskola och vuxenut- 
bildning
Tranemo Gymnasieskola ligger mitt i 
centralorten och erbjuder en bra mix av 
högskoleförberedande program, yrkes- 
program och lärlingsutbildningar. 
Gymnasiet bedriver även viss vuxenut-
bildning inom vård och omsorg och  
industri men SFI utgör den största delen.

Pandemi
Året har präglats av pandemin som  
påverkat verksamheten på många sätt. 
En mycket stor arbetsinsats har krävts 
för att bemanna, arbeta med smitt- 
spårning i våra verksamheter samt att 
informera vårdnadshavare och se till  
att ha aktuell information. Stabsmöten 
varje vecka har fått det att fungera bra 
tillsammans med en utsedd kontakt- 
person gentemot smittskydd och regionen 
som har haft i uppgift att sprida aktuell 
information.

Åtgärdsplan
Måluppfyllelse redovisas i sektionens 
kvalitetsrapport som omfattar läsåret 

20/21. Resultatet för höstterminen 2021  
redovisas i kommande kvalitetsrapport.
Den ekonomiska omställningen har  
genomförts enligt planerade åtgärder 
och en del av dem faller även ut under 
2022. Åtgärdsplanen har genomförts i 
stort sett på alla enheter där det varit 
möjligt, vissa har inte kunnat genom- 
föra alla delar då grundbemanningen 
då inte skulle kunna hållas.

Tillfällig organisation
I november slutade Sektionschefen 
abrupt och en tillfällig organisation  
skapades. I december fanns en tf.  
sektionschef på plats på deltid för att  
skapa kontinuitet och trygghet samt  

Sammanfattning

Lärandesektionen bedriver förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymna-sieskola och vuxenutbildning.  
Gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna bedriver vi inte själva utan köper av andra huvudmän.

för att förbereda för en kommande ny 
sektionschef. Ett kraftfullt kvalitets- 
arbete har genomförts och fördjupade 
analyskunskaper och ekonomisk med- 
vetenhet har kommit på plats i hela 
chefsorganisationen.
Flera genomlysningar har gjorts av  
externa parter (KPMG), dessa har  
hjälpt till att gå på djupet i analyserna. 
Internt har ett gott samarbete bibehållits 
i chefsgruppen.

Sektionen har använt statsbidrag som 
har stärkt nuvarande mål och ett stort 
projekt om Nyanländas lärande har 
startats under 2021.

Stor omställning 2021
Ett stort anpassningsarbete har ägt rum 
då sektionen gick in med ett underskott 
på 17,0 mnkr. Resultatet är -0,1 mnkr  
 utöver ett avgångsarvode till Sektions-

chefen på 1,9 mnkr. Kvalitetsrapporten 
beskriver måluppfyllelsen. Det finns ut-
vecklingsområden att arbeta vidare med.
Samarbetet med Omsorgsektionen, 
BUS, har kommit igång bra.  

En aktivitetsplan finns för det fortsatta 
arbetet 2022. Familjecentralen har startat 
sin verksamhet under hösten.Insatsen 
Nyanländas lärande pågår enligt plan.

Sammanfattande resultat

4. Barn- och elevhälsa
På övergripande nivå finns en central 
Barn- och elevhälsa där bl.a. Familje-
centralen ingår. Denna verksamhet är lo-
kaliserad till Resurscentrum i Tranemo.

5. Övergripande verksamhet 
-administration
 Innefattar ett mindre kansli som leder, 
planerar och administrerar sektionen. 
Härifrån hanteras även övergripande 
frågor såsom skolskjutsar, ersätt-ning/
bidrag/avtal med andra huvudmän,  
digitala resurser etc.
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Mål budget i balans
Under 2021 har ekonomistödet varit  
begränsat då ordinarie resurs varit 
tjänstledig och flera ekonomer ersatt  
i olika delar. Det innebar en stor brist  
i kontinuitet och kunskap om Lärande-
sektionens verksamhet. Trots detta är 
sektionen inte långt ifrån en budget i 
balans. Genom lojalitet mot uppdraget 
och samarbete inom hela sektionen  
har detta varit möjligt. 

Process och åtgärder
Processen startade med att ta fram en 
bruttolista av möjliga åtgärder och  
arbetet inleddes med att ta med fler  
åtgärder än vad underskottet visade. 
Detta för att det fanns osäkerhet i vad 
som gick att genomföra.  
Åtgärderna har inneburit en minskning 
av verksamheternas personal. Konse-
kvenser på kort sikt har tillsammans 
med pandemin skapat en mycket stor 
press på personalen. De långsiktiga  
konsekvenserna på så väl barns och 
elevers måluppfyllelse som personalens 
arbetsmiljö och hälsa har vi ännu inte 
kunnat se.

Fördjupning av analyser 2022
Utveckling och implementering av det 
systematiska kvalitetsarbetet har pågått, 

Sammanfattande analys
men inte nått så långt som vi önskat. 
Detta beror delvis på den arbetsbelast-
ning som pandemin har inneburit för 
chefer tillsammans med att kvalitets- 
ansvariges ansvarsområden utökats så 
att support och utveckling har fått stå 
tillbaka.
Sektionen är i stor utsträckning beroende 
av nuvarande nivåer av statsbidrag för 
att bedriva vår verksamhet.
Sektionschefen slutade abrupt vilket 
medförde att analyser och verksamhets- 
dialoger inte har kunnat genomföras 
fullt ut. Överföring av information har 
saknats och genomlysning och analyser 
behöver fördjupas under 2022.  
Sektionen behöver känna tillit från  
ledning, förtroendeskapande  
kommunikation och transparens behöver 
tillskapas samt tydlighet i samverkan 
med den politiska organisationen.

Samverkan för barn och unga
BUS och familjecentral är två områden 
som handlar om att samverka i olika 
former för barns och ungas bästa. Detta 
har fungerat mycket väl under året och 
vi har nu en fungerande verksamhet 
med öppen förskola igång. Pandemin 
har medfört vissa begränsningar i hur 
mycket vi kunnat träffas och även till 
viss del för innehållet i verksamheten.

Nyanländas lärande
Arbetet med Nyanländas lärande har 
pågått hela året med start i nulägesanalys 
och framtagande av åtgärdsplan.  

Höja kompetens
I november gick arbetet in i en genom-
förandefas då projektledaren startade 
sin tjänst. Sett till Tranemo kommuns 
socioekonomiska förutsättningar är det 
mycket viktigt att vi jobbar med villkoren 
och höjer kompetensen som krävs för 
flerspråkiga barns och elevers lärande.
8 (22)

Övriga prioriterade mål
För övriga prioriterade mål som är 
kopplade till skolans styrdokument 
hänvisar vi till Lärandesektionens  
Kvalitetsrapport lå 20/21. Samman- 
fattningsvis har sektionen utvecklings-
områden inom måluppfyllelse men 
samtidigt menar Skolverket att resultaten, 
enligt residualvärdet (ett jämförelsemått) 
är goda utifrån Tranemos socioekono-
miska förutsättningar (värdet residual 
förklaras i Kvalitetsrapporten). Många 
insatser pågår och flera bekostas av stats-
bidrag för att uppnå en högre målupp-
fyllelse och skapa en bra plattform för 
våra barn och unga.

Stor omställning 2021
Under 2022 behöver ekonomiska analy-
ser göras utifrån den stora omställning 
som genomförts 2021. Den process som 
startades med att ta fram en bruttolis-
ta av möjliga åtgärder behöver följas upp. 
Åtgärderna har inneburit en minskning 
av verksamheternas personal och kon-
sekvenserna måste kopplas till målupp-
fyllelse. De långsiktiga konsekvenserna 
på så väl barns och elevers måluppfyl-
lelse som personalens arbetsmiljö och 
hälsa har vi ännu inte kunnat se, detta 
måste också följas noga. Pandemin har 

också skapat en relationsskuld som be-
höver repareras.
 
Brister i elevhälsans ansvarsområde
Sektionen är i stor utsträckning beroende 
av nuvarande nivåer av statsbidrag för 
att bedriva sin verksamhet.
Organisationen är ändamålsenlig, men 
externa granskningar har visat på bris-
ter i elevhälsans ansvarsområde, vilket 
måste ses över. Många uppdrag har till-
kommit som är tvärsektoriella, samt fa-
miljecentral och den centrala resursen 
för detta arbete ihop med kvalitetsarbe-

te är inte tillräcklig. Även när det gäl-
ler digitalisering och omställning uti-
från det som krävs behöver det centrala 
kansliet ses över. I några av rektorsom-
rådena krävs rekrytering till rektors-
tjänster och en omställning att genom-
föra gymnasiesärskola på hemmaplan 
är påbörjad.
Förenkla arbetet
Utveckling och implementering av det 
systematiska kvalitetsarbetet har på-
gått men inte nått så långt som vi öns-
kat. Då Lärandesektionen redovisar 
kvalitetsarbete både mot stat och kom-
mun är det viktigt att implementera me-
toder som förenklar arbetet. Metoderna 
för det statliga arbetet har pågått un-
der en längre tid och är väl inarbetade, 
men i det kommunala uppdraget mås-
te sektionen stärka sin analys, underlag, 
strukturer och process vilket ska göras 
i verktyget i Stratsys. Ledningen både 
i sektionen och förvaltningen behöver 
stötta detta arbete.

Framtiden - åtgärder för fortsatt utveckling
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GUppföljning av prioriterade utvecklingsmål

Prioriterade mål   Mål på väg  Kommentar 
 att uppfyllas 

SKA SSK   Arbete pågår med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete inom ramen för Skolans  
   systematiska kvalitetsarbete. Fortfarande finns det en del kvar att göra för att enheterna ska  
   följa årshjulet och utarbeta en bättre systematik i arbetet.  Någon enhet har svårt att utföra  
   arbetet inom ramarna för deadlines. I ledarteam jobbar vi vidare för att se över indikatorer  
   så att uppföljning sker av det som är viktigt och inte bara av det som är lätt att mäta. Analysen   
   är ett fortsatt utvecklingsområde. Det pågår en insats för chefer inom ramen för Skolverkets  
   insats Nyanländas lärande.

Nyanländas läran-
de, ökad målupp- 
fyllelse för barn  
och elever som är  
nyanlända el. har  
ett annat moders- 
mål än svenska. 

Målet är elevernas ökade resultat för de nyanlända eleverna. Det prioriterade målet bygger 
på en stor satsning (kallad riktade insatser) tillsammans med Skolverket som kommer att 
pågå till 2023. Våra insatser (aktiviteter) sker inom två utvecklingsområden, styrning och 
utveckling av verksamheten samt undervisning och lärande. Projektledare är på plats se-
dan november och utvecklingsinsatserna är påbörjade helt enligt åtgärdsplanen. Planering 
för vårens insatser pågår. De som har startat under hösten 2021 är: Utvecklingsområde - 
Styrning och utveckling av verksamheten Samordnare/projektledare för projektet Nyanlän-
das lärande (november 2021-december 2023) Utbildning i Att leda förändring för rektorer-
na lå 21/22. Utvecklingsområde - Undervisning och lärande Kompetensutvecklande insatser 
kring kollegialt lärande - högskoleutbildning av samtalsledare som sedan leder grupper bestå-
ende av all pedagogisk personal har startat på gymnasiet.



Prioriterade mål 
från Lärandesekti- 
onens Kvalitets- 
rapport lå 20/21

Läsåret 20/21 påverkades mycket av pandemin. En del av utvecklingsområdena har inte för-
flyttat sig framåt. Fokus har varit att bemanna verksamheterna och hålla utbildningen igång. 
Gymnasiet och vuxenutbildningen bedrevs mycket på distans. Även högstadiet hade perioder 
av distans-/fjärrundervisning. För mer om resultaten se Kvalitetsrapporten för lå 20/21.



Prioriterade mål   Mål uppfyllt Kommentar
BUS    Det finns en överenskommelse med omsorgssektionen som har setts över inför 2022.   
   Till denna har vi också en aktivitetsplan som även den är genomgången och reviderad   
   med vad samarbetet ska innehålla 2022. Det finns en ansvarig grupp med nyckelpersoner   
   från båda sektionerna som träffas kontinuerligt och driver arbetet.

Familjecentral     Familjecentralen har startat och haft igång sin verksamhet under hösten. Det har kommit   
   barn och föräldrar från hela kommunen till den öppna förskolan. Man hade en invigning i  
   liten skala anpassad utifrån pandemin. Varje månad har alla samarbetspartners i Familje-  
   centralen avstämningsmöte för det löpande arbetet, vilket samordnas av samordnarrollen   
   på Familjecentralen.

  
 

Prioriterade mål   Mål ej Kommentar
Budget uppfyllt Omställningsarbetet under 2021 har i stort sett utförts enligt plan men vissa årtgärder ger   
                full effekt först år 2022. Sektionen visar ett mindre underskott för 2021 (borsett från av-  
   gångsvederlaget på -1,9 miljoner kronor)
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G Uppföljning av kvalitetsfaktorer

Andelen rektorer  
som arbetar helt i 
linje med våra rikt- 
linjer för skolut- 
veckling och syste-
matiskt kvalitets- 
arbete

Period  
Tertial 3, 

2021

Lärandesektionen genomförde en genomgripande förändring av det systematiska kvalitets-
arbetet 2019. Då togs ett nytt styrdokument fram ”Riktlinjer för skolutveckling och systema-
tiskt kvalitetsarbete”. Till detta finns även en del andra viktiga dokument sammankopplade 
som togs fram i samma skede såsom ”Verksamhetsidé och rektorsuppdrag” och ”Riktlinjer 
för Barn- och Elevhälsa”. För att följa upp implementeringen påbörjades en ny dialogmodell 
för att synliggöra alla ansvarsnivåer, huvudman, rektor, lärare. Under året genomförs dialoger 
som gör alla nivåer delaktiga. Till detta finns även ett årshjul om när respektive del ska ge-
nomföras. De stora dialogerna varje år är, Verksamhetsdialog, Kvalitetsdialog och Kunskaps-
dialog. Detta är nu väl etablerat och genomförs nu för tredje gången då vi gick in i läsåret 
21/22. Det vi ser kvarstår är dels att hålla alla deadlines i årshjulet, en del ligger ofta lite sent 
i genomförandet av t.ex. Kvalitetsrapport och Utvecklingsplan. Innehållsmässigt börjar det bli 
mer utförligt men det finns vissa delar som inte följs upp i den omfattning som det borde. Ett 
exempel är Nyanländas lärande. Detta kommer nu att omhändertas i och med att vi går in i 
samarbetsprojektet med samma namn i hop med Skolverket 2021-2023. En del att utveck-
la vidare är även att jobba mer med analyser i samtliga rapporter. Inte bara att uppmärksam-
ma och beskriva problem utan att också göra skarpa analyser som leder till rätt insatser. Men 
sammantaget får sägas att vi idag i Lärandesektionen har en väldig hög delaktighet i det  
systematiska kvalitetsarbetet bland alla våra medarbetare.



Kvalitetsfaktor   Kvalitén på  Kommentar 
 väg  att  
 upp fyllas

Andel rektorer som 
är trygga i budget-
arbetet och har 
kontroll på sin  
ekonomi

Lärandesektionen har arbetat mycket med budget de senaste åren. 2018 engagerades Enso-
lution och en ny resursfördelningsmodell togs fram. 2019 genomfördes en genomlysning av 
hela Lärandesektionen avseende resurser av KPMG. 2019 utvecklades också samarbetet 
med Stratsys med införandet av ett resursfördelningsverktyg i Stratsys. Idag fördelar vi  
resurser mer likvärdigt då vi har en mer renodlad verksamhetsfördelad budget mot en tidigare 
delvis områdesbaserad budget. Problemet som uppstått parallellt med införandet är att  
resurstilldelningen framförallt i grundskolan minskat. Ett mått som nu används som jämförel-
setal är nettokostnadsavvikelse. Vilket Tranemo kommun har som mål att minska.  
Som exempel, i grundskolan 2020 var nettokostnadsavvikelsen 9 mnkr varav 8 mnkr av 
dessa är skolskjuts. Inför den stora omställning Lärandesektionen genomför i grundskolan 
2021 ligger då den fak-tiska resurstilldelningen ut till verksamheten troligtvis under referens-
kostnaden. Förskolan och gymnasieskolan har likaså också stora nettokostnads-avvikelser. 
Arbetet med att sänka kostnaderna pågår men befintlig organisation och struktur sätter be-
gränsningarna. Sammantaget medför detta omställningsarbete att Lärandesektionen under 
året fått genomföra stora personalneddragningar. Rektorerna har därför fått jobba prioriterat 
med Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar att sänka sina kostnader och upplever 
därmed sin budget som oförutsägbar. Det har blivit stora omställningar över åren och budge-
ten har kommit sent vilket ger en känsla av osäkerhet. Arbetet med budgetprocessen 2022 
har gjorts om och nu ligger processen tidigare och genomförs noggrannare. Skall vi i framti-
den få trygga rektorer som är säkra i sitt budgetarbete och har kontroll på sin ekonomi krävs 
en större förutsäg-barhet avseende ekonomi och resurstilldelning. Inför 2022 har ekonomi-
funktionen utvecklat sin stödstruktur till cheferna. På sektionsnivå har också en utökad sam-
verkan inletts mellan kansli och ekonomifunktion. Sammantaget får ändock sägas att samtliga 
rektorer har ett helt annat fokus, en större detaljkunskap och grepp om sin budget än tidigare.


Period  

Tertial 3, 
2021
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GEkonomiskt resultat 
Lärandesektionen visar för år 2021 ett 
underskott mot budget på -2,0 mnkr, 
varav -1,9 mnkr utgörs 20 (22) av av-
gångsvederlaget för sektionschefen.
Underskottet exklusive avgångsveder- 
laget är då alltså -0,1 mnkr.

Gymnasiets resultat år 2021 är ett  
underskott mot budget på -0,2 mnkr. 
Underskottet beror bl.a. på högre inter- 
kommunala kostnader och personal-
kostnader än budgeterat. Underskottet 
minskas dock tack vare lägre kostnader 
avseende undervisningsmaterial samt 
högre ersättning för Komvux i egen  
regi än budgeterat.

Även grundskolan och särskolan  
slutar i ett underskott mot budget år 
2021, på -3,5 mnkr. Anledningen till  
underskottet är att man till 2021 gått in 
med budgetar som inte varit i balans. 

Personal
Under budgetåret har stora anpassningar  
ägt rum, vilket lett till att minskning av 
personal har skett inom alla kategorier.
Antalet tillsvidareanställda årsarbetare  
har minskat med 11 personer från 395 
till 384. Visstidsanställda har minskat  
med 21 personer från 47 till 26. Antalet  
årsarbetare har minskat med 26 personer 
från 424 till 398 Även antalet timanställda 
har minskat med 5 personer från 93 till 
88. Sjukfrånvaron har trots pandemi  
minskat något, både när det gäller kort- 
och långtidsfrånvaro.

Personalomsättningen har minskat med 
2,8%. Sektionen behöver fortsätta med 
analyser av konsekvenserna av personal-
minskningarna. 2020 hade vi den högsta 
noteringen sedan vi började följa sjuk-
frånvaron systematiskt inom sektionen.
Orsaken till den höga sjukfrånvaron 
under 2020 kopplar vi till pandemin.
Varför sjukfrånvaron minskat under 
pandemiåret 2021 har vi ingen under-
byggd analys av, men att t ex vaccine-
ringar kommit igång samt att den all-
männa kunskapen om att inte utsätta 

sig själv eller andra för smitta kan vara 
svar på den frågan och inneburit att 
sjukfrånvaron minskade.
De insatser som genomförts under pan-
demin är massiv informationsspridning 
både till medarbetare och elever, men 
också till vårdnadshavare.

Vi har ju också haft distansundervisning  
för att minska smittspridningen och dis-
tansarbete för administrativ personal
Vi har inte vidtagit några andra åtgärder  
än de som kopplats till pandemin.
Då sjukfrånvaron började stiga från 
2018 tog vi initiativ till att analysera  
orsaker och vad vi skulle kunna göra 
för att häva utvecklingen.

Vi problematiserade i chefsgruppen om 
orsaker under HT 2019 (även med SSG) 
och den processen slutade i att vi val-
de att arbeta med friskfaktorer utan att 
egentligen kunna slå fast vad ökningen 
berodde av.
Vi prioriterade då fram friskfaktorn  
prioritering vid hög arbetsbelastning.

Resultat Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter 54,6  46,5  51,4
Kostnader -339,5  -329,4  -337,2
-varav personalkostnader -226,1  -218,3  -225,9
Verksamhetens resultat -284,9  -282,9  -285,8
Budgetanslag 282,9 2 82,9  284,1

RESULTAT -2,0  0,0  -1,7

Nettokostnader Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020
Lärandesektionen  
övergripande -47,9  -49,4  -43,3
Ungdomsgymnasiet -61,9  -61,7  -64,1
Grundskola/förskola 
/särskola -175,1  -171,7  -178,4

Summa -284,9  -282,9  -285,8

Största delen av dessa anpassningar har 
man hämtat hem under året men det 
återstår delar som inte gett helårseffekt  
under året.

Förskolan visar för 2021 upp ett över-
skott mot budget med 0,2 mnkr. Över-
skottet beror på lägre personalkostna-
der än budgeterat till följd av vakanser 
för förskollärare som täckts upp med 
obehörig personal. Det har gynnat 
verksamheterna ekonomiskt men har 
samtidigt varit krävande för personal-
grupperna.

Om man exkluderar avgångsvederlaget 
visar Lärandesektionen övergripande 
konton ett överskott mot budget med  
3,4 mnkr. 0,9 mnkr av det överskottet 
härrörs till Barn- och elevhälsan där  
det under året varit vakanser och tjänst-
ledighet del av tjänst som inte varit  

med i budget.
Kostnaden för skolskjuts är 1,8 mnkr 
lägre än budget år 2021 vilket till stor 
del beror på lägre kostnad för buss 13 
och 14 samt lägre skolskjutskostnad för 
elever i gymnasiesärskolan än budgeterat.

I övrigt kan överskottet på Lärandesek-
tionen övergripande förklaras med lägre 
kostnad för köp av psykologtjänster  
samt ett medvetet val att hålla tillbaka 
med vissa kostnader, bl.a. vad gäller 
kompetensutveckling.

Även om vissa verksamhetsområden 
visar underskott för år 2021 måste man 
vara medveten om att hela sektionen 
gick in i år 2021 med ett behov av att 
göra anpassningar på 17,1 mnkr för att 
hamna inom ram. Totalt har man alltså 
hämtat in 17,0 mnkr.

    2021 2020
Andel män  16,8%  18,1%
Andel kvinnor  83,2%  81,9%
Sjukfrånvaro
Totalt  6,12%  6,76%
Långtid (mer än 59 dgr)  2,10%  2,46%

Personalomsättning
Personalomsättning  9,2%  12,0%

   2021 2020
Antal personer 410  442
Tillsvidareanställda 384  395
Visstidsanställda 26  47
Antal årsarbetare 398,0  424,0 
 
Timanställda 88  93
Antal timmar 20 310  21 311
Antal årsarbetare 10,26  10,77

Anställda per anställnings- 
och löneform

Kön månadsavlönade
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G Omsorgssektionen 
måluppfyllelse och ekonomi
Omsorgssektionen är indelad i fyra verksamhetsområden Gemensam ledningsfunktion omfattar förutom sektionschef  
3 verksamhetschefer samt verksamhetcontroller men även en stab med medicinskt ansvarig sköterska och verksamhets-
utvecklare. 

1. Omsorgssektionen redovisar ett  
positivt ekonomiskt resultat motsvarande 
+3,7 mnkr.
2. Omsorgssektionen redovisar en god 
måluppfyllelse och kvalitet för 2021. 
Omsorgssektionens resultatmål upp-
fylls till största delen fullt ut. I de delar 
som sektionen inte nått ända fram följer 
vissa aktiviteter med till 2022 där de  
bedöms kunna vara en del i det fortsatta 
förbättringsarbetet.

Vård och omsorg består av följande 
enheter inom verksamhetsområdet: 

Verksamheten har tre vård- och 
 omsorgsboenden:

• Gudarpsgården: 60 platser. 27  
platser för personer med demenssjuk 
dom. 22 somatiska platser.  
11 platser korttidsplatser. 

• Glimringe:  35 platser. 14 platser för    
personer med demenssjukdom.  
2 korttidsplatser för personer med  
demenssjukdom. 19 somatiska platser.

• Hjälmå: 32 platser. 8 platser för
personer med demenssjukdom.  
24 somatiska platser.

• Hemtjänst: utgår från tre orter.  
Tranemo, Limmared och Dalstorp.  
Hemtjänst natt utgår ifrån Tranemo  
och arbetar över hela kommunen.

• Stöd vård och omsorg: Ambulerande 
enhetschef och omsorgshandledare.

Funktionsnedsättning och socialt 
stöd består av följande enheter inom 
verksamhetsområdet:

• Daglig verksamhet LSS / SoL

• Personlig assistans och PAN

• Socialt stödteam

• Ledsagning LSS/SoL

• Avlösarservice LSS / SoL

• Korttids barn och unga LSS/SoL

• Gruppbostäder (Parkgatan, Havre- 
stigen, Storgatan, Timotejstigen, Grässtigen,  
Lövängen, Junibacken).

• Servicebostäder (Gnistan, Solsidan)
Samtliga enheter är placerade i Tranemo 
tätort, förutom Storgatans gruppbostad 
som lokaliserar i Limmared.

Myndighet består av följande  
enheter inom verksamhetsområdet:

Barn och unga, ärenden, enligt Social-
tjänstlagen (SoL) och Lagen om särskil-
da bestämmelser för unga (LVU), som 
rör barn och unga upp till 18 år (i vissa 
fall till 21 år).

Familj, med barnsekreterare och famil-
jehemssekreterare, enligt Socialtjänst-
lagen (SoL) och i förebyggande arbete 
att stärka familjens möjligheter. Ansvar 
för att rekrytera/kontraktera och utreda 
och stötta aktuella familjehem.

Omsorgssektionen redovisar ett över-
skott jämfört med budget med +3,7 mnkr 
och hade med sig in i året ett effekti-
viseringskrav på 3,5 mnkr. Till största 
delen beror överskottet på en lägre be-
manning än budgeterat inom vård- och 
omsorgsboende samt för boende inom 
funktionsnedsättning. För hemtjänst 
och externa placeringar redovisas istället 
ett större underskott, vilket sektionen 

kommer att arbeta vidare med i inled-
ningen av 2022 för att även kommande 
år uppnå en budget i balans.

Sammanfattning Sammanfattande resultat

Mottagningsenhet, ”en väg in”, tar 
emot och hanterar olika anmälningar 
till Socialtjänsten och lotsar dem som 
sökt hjälp till rätt enhet inom Myndighet.

Bistånd äldre, handlägger ärenden en-
ligt Socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS/Socia- 
lpsykiatri ärenden enligt Socialtjänstla-
gen (SoL) och LSS.

Ekonomiskt bistånd, handläggarna ut-
reder och beviljar försörjningsstöd en-
ligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vuxen (inklusive missbruk), förekom-
mande ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) men även enligt Lag om vård av 
missbrukare (LVM) samt ärenden vid 
våld i nära relation.

Den administrativa enheten 

Förutom administrativt stöd till che-
fer och medarbetare med systemför-
valtning, löneadministration, sche-
ma, fakturor etc. hanterar enheten även 
uppgifter såsom närarkiv, intranät/
hemsida, debitering av omsorgsavgif-
ter och boendesamordning. Det innebär 
att enheten inte bara är ett internt ad-
ministrativt stöd utan att kontakt med 
medborgarna också förekommer regel-
bundet.
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Sektionen har fortsatt det arbete som 
påbörjades under kvartal 3 och 4 2019 och 
under 2020, att på ett tillfredsställande  
sätt möta Tranemo invånares behov  
utifrån tilldelade resurser och genom en  
rättssäker myndighetsutövning.  
Sektionens värdeord:  
VI. TILLSAMMANS. MOD. GLÄDJE.  
- de kom att behövas även under 2021!
 
De mål och aktiviteter som sektionen 
valde för 2021 har kunnat genomför-
as på ett gott vis. Sektionen har uppfyllt 
en budget i balans och kvalitetsförbätt-
ringar inom en rad områden trots att 

Sammanfattande analys
verk-samheterna samtidigt arbetat med 
att förhindra smittspridning och an-
nat som följt i pandemins spår. Året har 
inneburit en hög arbetsbelastning på 
sektionens chefer.
 
 
De farhågor som funnits nationellt 
kring en ökad arbetslöshet har inte  
Tranemo drabbats utav utan legat kvar 
på ungefär samma nivå som föregående  
år. Försörjningsstödet har däremot 
minskat i antalet hushåll under 2021.  
De ärendetyper som sticker ut är en  
ökning av våld i nära relation och miss-

Det har varit insatser som:

• Ökad bemanning för att ge ”Guld- 
kant” till brukarna. Personalen har 
kunnat utöka utevistelse och social  
tid för brukare, extra aktiviteter och  
underhållning.

• Inköp av diverse utrustning tex.  
gungstol med avslappning/massage 

som genererar en lugnande effekt  
framförallt inom demensvården.  
Robotkatter/hundar till alla demens- 
avdelningar och dagverksamheten.  
Träningsmaskiner, mobila liftar till  
alla tre hemtjänstområden, sängar och 
bord, växthus på Hjälmå och massa-
gestolar till brukarna.

• Digitala system och lösningar tex  
digitala läkemedelsskåp, mobila  
trygghetslarm, nya moduler för att  
underlätta personalplanering och  
bemanning.

• Personalsatsningar som klädskåp, 
sittgrupper till personalexpeditioner, 
massagefåtöljer, cykelställ till personal 
inom hemsjukvården och hemtjänst. 

bruk. Dessa påverkar de barn som finns 
i omgivningen på ett ännu inte klarlagt 
vis. Oroväckande är att åldern sjunker 
för personer inom missbruksärenden. 
Vissa ärenden är troligtvis också kopp-
lade till den hemlöshet som finns hos 
ett fåtal i Tranemo. Den psykiska ohälsan 
verkar ha på-verkat allt fler, vi ser oro-
väckande fler ärenden av våld i nära  
relation. Angelägna frågor att arbeta  
vidare med.
Många insatser har kunnat genomföras  
med stöd av statliga medel särskilt inom 
Vård och Omsorg.  
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Arbetssätt och samverkan i  
sysselsättningsfrågor
Uppdrag gavs från socialchef till en 
tvärsektoriell arbetsgrupp att ta fram en 
handlingsplan innehållande struktur 
för samverkan i sysselsättningsfrågor 
samt förbättrat arbetssätt inom Trane-
mo kommun i samverkan med Arbets-
marknadsenheten som är en kommun-
gemensam verksamhet mellan Tranemo 
och Svenljunga.

Trappstegsmodellen
Ett ESF-projekt som pågått under  
nästan 4 års tid och som har inklude-
rat en förstudie med Forskning och ut-
veckling (FoU), avslutades med en spri-
ningskonferens i december. Resultatet 
har varit framgångsrikt där flertalet 
inom målgrupp-en har gått från daglig 
verksamhet till arbete med lönebidrag.  
Utöver den ekonomiska effekten har 
varje unikt ärende resulterat i en mar-
kant förändring för den enskilde till  
att få normaliseras och ”känna sig  
som andra”.

Extra kul är att intresset från andra 
kommuner har vart mycket stort där 
Tranemo kommun har kunnat bidra 
med nya tankar och idéer. Projektet har 
även inneburit att det under 2022 kom-
mer påbörjas ett nytt forskningsprojekt 
tillsammans med FoU med boendet i  
fokus för målgruppen.
Andra satsningar för effektivare orga-
nisation och till en mer tillgänglig sek-
tion/socialtjänst har skett genom ett  
antal förbättringar under året såsom:

• Lilla soc på nätet -en digital anonym 
frågelåda på webben till socialtjänsten
• Mini Maria har flyttat in till Tranemo 
en halv dag per vecka

• Familjecentralen i samverkan med 
skola, myndighet och verkställighet

• Daglig verksamhet/resurscentrum nu 
i nya lokaler och med nya arbetssätt

• Korttidsbarn och unga nu i nya  
lokaler i Västergårdens fastighet

• Mottaget, ”en väg in”, till Myndighet

• Familjerätten handläggs fr o m  
december 2021 återigen i egen regi

• En kompetent enhet av systemförval-
tare har bidragit positivt för sektionen 
inom olika delar av systemförvaltning 
och samverkan

• Enhet Stöd vård och omsorg startades 
i augusti 2021. 
Enheten består utav två omsorgshand-

ledare och leds av en enhetschef som 
även är ambulerande chef.

Kompetensutveckling 
Trots pandemin med restriktioner har 
olika kompetensinsatser ändå kunnat 
genomföras.
”Förändringsresan till ett coachande 
ledarskap i en tillitsfull organisation”. 
Upplägget består av 3 parallella proces-
ser som ger skjuts åt varandra mot tillit 
och ökad kvalitet. 
1) Workshop med fyra tillfällen och  
     teman rörande ledarskap.  
2) Individuell ledarskapscoachning och 
3) följeutvärdering s.k. pulsmätningar     
    både för chefer som för alla medar- 
    betare  inom sektionen. 
Den består av självskattningsfrågor och 
möjlighet till synpunkter. Detta ger god 
kunskap om vad som kan förbättras 
inom organisationen och i arbetsgrup-
per, verksamhetsutveckling ur ett med-
arbetarperspektiv.

Målmatris
Ett sektionsövergripande arbete för att 
formulera och tydliggöra olika typer av 
mål och att klargöra gemensamma mål 
samt utvecka ömsesidiga tankemodeller  
om syfte, roller och intressenter för den 
egna arbetsgruppen.

Hot och Våld i arbetslivet
Under 2021-2022 har omsorgssektionen 
valt ut Hot och Våld som ett av sina  
prioriterade områden inom kompetens-
utveckling. Målet med utbildningssats-
ningen är:

• Att alla medarbetare ska känna sig 
trygga på sin arbetsplats.
• Att alla medarbetare är väl förberedda 
om eller när det inträffar en hotfull  
situation.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Utbildning inom hedersrelaterat våld 
och förtryck med tvärprofessionella di-
aloger mellan IFO barn och unga, so-
ciala stödteamet, elevhälsa samt fritid. 
Syftet med webbkursen var att ge ett 
verktyg för att erhålla och underhålla 
en grundkompetens om hedersrelaterat 
våld och förtryck..

Kommunal budget
Under 2021 har samtliga enheter inom 
FN och VOO genomgått en utbild-
ningsinsats kring kommunal budget. 
Syftet har varit att medvetengöra varje  
anställd personal kring hur förutsätt-
ningarna ser ut ekonomiskt och hur 
man som anställd oavsett titulatur kan 
påverka och bidra till en budget i  
balans. Satsningen har upplevts  
mycket positiv.

Pandemi
Efter att ha genomlevt ett pandemiår 
hoppades sektionen på ett friskare 2021. 
En förhoppning som grusades. Pande-
min har påverkat alla delar av sektio-
nens verksamheter i stort som smått. 
Flera omställningar har krävts inom 
verksamheterna för att hantera restrik-
tioner och för att minska smittsprid-
ningen av coronaviruset. Innan vacci-
nation av brukare och personal kom 
igång under våren upplevde många 
sköra brukare en oro över att bli smitta-
de. Stort fokus lades på arbete med  
vaccinering av brukare och personal. 
Samtliga patienter har erbjudits tre  
doser av vaccin och flertalet har tackat 
 ja. Samtlig personal har erbjudits tre 
doser och flertalet har också i den grup-
pen valt att vaccinera sig. Personalen 
har använt skyddsutrustning i det om-
vårdnadsnära arbetet vilket är påfres-
tande och försvårar arbetet fysiskt men 
även kommunikationen i mötet mellan 
personal och brukare.

Chefer och hälso-och sjukvårdspersonal 
har lagt avsevärd tid på smittspårning 
och provtagning under året. Hemsjuk-
vården har även stöttat de två vårdcen-
tralerna med att ge vaccination till per-
soner med dagliga hemtjänstinsatser 
och distriktssjuksköterskorna har varit 
behjälpliga under året med personal-
vaccinationen.

I arbetet under pandemi har sektionen 
haft ett gott stöd i sin medicinskt ansva-
riga sköterska som hållit i information, 
uppdateringar av checklistor och res-
triktioner, varit kontaktperson för na-
tionella myndigheter och mycket annat 
som varit tvingande och akut att utföra.

Effektiv organisation och 
verksamhetsutveckling
Att upprätthålla kraven på rättssäkerhet 
och att tillgodose behov hos kommunin-
vånarna med de resurser som sektionen 
förfogar över är en utmaning. Sektio-
nens verksamheter ska drivas på ett  
ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt och i utveckling.

Överenskommelse Lärande och  
Omsorg
Överenskommelsen mynnade ut i en 
aktivitetsplan som syftat till olika  
aktiviteter som utbildningsinsatser och 
ändrade arbetssätt/modeller för att stärka 
och förbättra samverkan mellan skola, 
socialtjänst, kultur och fritid.
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GVärdegrundssatsning
Under 2021 har en värdegrundssats-
ning inom FN genomförts med med re-
presentanter från Kommunal, HR och 
Chefer, vilket inneburit att vi påvisat en 
samsyn som vanligtvis inte synliggörs. 
Satsningen innebär samtal kring bete-
enden, anställningsbevis och åtaganden 
inom anställningen.

Utbildningar inom Vård och Omsorg
• Äldreomsorgslyftet där 14 personer 
under året anställts och påbörjat  
utbildning till undersköterska.  
Innehåller 50% studier och 50% arbete 
praktik under 35 eller 45 veckor.  
Därefter erhålls  fast anställning som 
Undersköterska i verksamheterna.
• Utbildningar i basala hygienföreskrifter 
och att använda skyddsutrustning i  
omgångar under året.
• Hemsjukvården har haft workshopar 
för omvårdnadspersonal inom VOO 
innehållande ut-bildning om medicin-

ska bedömningar, vitala parametrar,  
genomgång av beslutsstöd i fickformat 
vid olika sjukdomstillstånd och genom-
gång av SBAR (rapporteringsmetod).
• Förflyttningsutbildning för samtliga 
medarbetare inom vård- och omsorg 
och funktionshinderverksamheten.
• Brandutbildningar.

Bemanning
Bemanningssituationen har varit en  
utmaning under stora delar av året. 
Absolut symtomfrihet har krävts för att 
vara på jobbet vilket bidragit till högre 

sjukskrivningstal. Sjukskrivningstalen 
har eskalerat under hösten och slutet 
av året har varit mycket svårt att han-
tera bemanningsmässigt. Personal har 
behövt vara mer flexibel. Byten, beord-
ringar och övertid har varit vanligheter 
under perioder.
Vi ser utöver detta att antalet sökande 
till tjänster och vikariat minskar. Under 
november och december genomfördes 
ett projekt inom VOO gällande att öka 
antalet månadsanställningar och minska 
antalet timanställningar för att öka  
stabiliteten och kontinuiteten.

Solbacken
Under hösten har arbetet med nybygg-
nation av ett nytt vård och omsorgsbo-
ende i Länghem påbörjats. Voo har en 
projektgrupp som leds av enhetschef 
för Stöd vård och omsorg bestående av 
en kompetensmässigt bred personal-
grupp som deltar i framtagandet av rit-
ningar och underlag tillsammans med 
projektören.

Fortsatt arbete med budget i balans  
genom att sektionens chefer varje  
månad genomför workshops för analys  
av sina resultat och i det får stöd av 
stödfunktioner som ekonomicontrol-
ler, verksamhetscontroller och personal-
specialist. Att i vertikal dialog prata om 
resultat kopplat till mål för den under-
ordnade chefen är viktigt för den totala 
styrningen och ledningen. Att prestera 
på uppsatta mål.
Att sprida kännedom om ekonomiskt  
resultat till  APT-gruppen och på så sätt 
bjuda in till delaktighet och förståelse i 
det. Att följa avtalstroheten är en akti-
vitet som sektionen skall följa på verk-
samhetsnivå.

Ett antal kvalitetsinsatser kommer att 
genomföras från sektionsledningen  
medan det pågår en stor del förbätt-
ringsarbeten ute i verksamheterna.
Nästa del att hänga på i sektionens  
förändringsresa, som hittills mest  
varit inriktad på chefens roll, är med-
arbetarskap. I mitten av mars 2022 ge-
nomför sektionen storföreläsning med 
konsult Anna Tuvesson om just vad ett 
medarbetarskap är. Sektionen har ock-
så köpt in en utbildnings- och kompe-
tensportal för chefer utformad av kon-
sulten som skall vara ett stöd i chefernas 
arbete.

Framtiden- Åtgärder för fortsatt utveckling
Ytterligare en pusselbit är social håll-
barhet för våra medarbetare. Social 
hållbarhet i ett medarbetarperspektiv 
handlar bla om att främja en hälsosam 
livsstil och förbättrad arbetsmiljö. En 
organisationskultur som främjar hälsa 
och välmående hos medarbetare bidrar 
till såväl ett bättre samhälle som lång-
siktiga kvalitativa förutsättningar för 
våra kunder/brukare och klienter.
Målet är att bygga en kultur av hälsa 
och välbefinnande. Varje medarbetare  
kommer att erbjudas en hälsoprofilbe-
dömning från vilka arbetsgrupperna 
skall jobba vidare med mål för sin  
arbetsgrupp för en främjande hälso- 
utveckling.

Funktionsnedsättning fortsätter sitt  
arbete med boenderokad inom LSS  
att möjliggöra en boendekarriär inom 
målgruppen och bättre bostäder.
Nära vård. Under hösten har en pro-
jektledningsgrupp bestående av fysio-
terapeut, arbetsterapeut och sjuksköter-
ska tillsatts för att på del av sina tjänster  
arbeta med ”Nära vård” och arbeta upp 
relat-ioner och arbetssätt för att kunna 
vara förbereda inför att vården flyttar 
hem och de sex förändrade arbetssätten 
som framgår av regionens färdplan för 
nära vård. Detta arbetet fortsätter 2022.
Fler digitaliseringssatsningar är tänkta att 
genomföras under året både för verk-

samheten som brukare och andra med-
borgare. Även att påbörja upphandling 
av ett verksamhetssystem tillsammans 
med Ulricehamn och projektet FVM  
pågår om än fördröjt.

Med en ökad psykisk ohälsa inom sam-
hället har sektionen och förvaltningen 
stora utmaningar att möta. Vi ser en stor 
vinst av att samverkan mellan myndig-
het och skola bara kan bli bättre för att 
identifiera behov och sätta in så tidiga 
insatser som möjligt. Att ta draghjälp av 
Regional utvecklingsplan (RUS) för av-
seende fullföljda studier.
Ett utökat nyttjande av Utvägs verksam-
het och kompetens för socialtjänsten för 
att stötta våldsutsatta på bästa vis.
Sektionen skall följa de rekommenda-
tioner arbetsgruppen med uppdraget 
”Arbetssätt och samverkan i sysselsätt-
ningsfrågor” gav. Det gällde lågtröskel-
verksamheter för psykisk ohälsa samt 
lågtrös-kelverksamhet för missbruk.  
En tidigare genomlysning 2020 visade 
även att den mer verksamhetsnära sam-
verkan kan utvecklas mellan myndig-
het, AME och öppen verksamhet  
(sociala stödteamet).Samverkan med  
Lärandesektionen kommer att fortsätta  
med bas i Överenskommelsen mellan 
sektionerna och i framtagen aktivitets-
plan för 2022. Den är tillkommen i god 
anda parterna emellan.
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G Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål

Uppföljning av kvalitetsfaktorer

Prioriterade mål   Mål på väg  Kommentar 
 att uppfyllas 

Kvalitetsarbete   Sektionen arbetar med att skapa grundstruktur, en förutsättning för kvalitet ut till invå-  
   naren genom ett systematiskt arbete med att planera, följa upp och utveckla. Verksam- 
   heterna har under 2021 fått en aktivitet per verksamhet från sektionschef som är av  
   särskild betydelse att utveckla.

Prioriterade mål   Mål uppfyllt Kommentar

Budget i balans    Målet budget i balans är uppfyllt. Sektionen har ett positivt utfall på + 3,7 mnkr jämfört med  
   budget.

Kvalitetsfaktor Kvalitén 
uppnås inte

 Processen har inte genomförts.Myndighets- 
processen

Kommentar

Budget i balans

Period  
Tertial 3, 
2021

Sektionen har under året arbetat aktivt med följsamhet till tilldelade resurser dvs en balan-
serad budget. Alla chefer har gjort sin budget i balans i Stratsys men med skiftande kvalita-
tivt innehåll. Sektionen behöver i nästa budgetår ha mer focus på analys och åtgärder - att 
förklara och förstå sin verksamhet per chef. 

Under 2021 har 2 självskattningar (pulsmätningar) för sektionens chefer genomförts som 
utvärdering till coachande ledarskap och arbetet med Målmatrisen (teamutveckling). 
I juni -21 genomfördes den första pulsmätningen och utfallet var svar på 18 av 22 enkäter.  
22 är antalet chefer inom sektionen. I december -21 genomfördes andra pulsmätningen där  
svarsantalet var 22 av 22.



Kvalitetsfaktor   Kvalitén  Kommentar 
 uppnås

Ledarskapet

Period
Kvartal 4
2021



Pulsmätningar har genomförts i juni samt november/december. Antalet utskick är något fär-
re i omgång 2 efter att HR och IT justerat personallistorna. I juni skickades 460 enkäter och 
med resultatet 166 inkomna svar medan det i pulsmätning 2 skickades 399 enkäter och 250 
personer besvarade enkäten dvs. 63,5%. Det saknas svar från 144 medarbetare, men är 
en god förbättring mot pulsmätning 1. Resultatet från pulsmätningen analyseras av verk-
samhetscontroller för att sedan visas och reflekteras inom varje arbetsplats, dvs i linjen 
från sektionsledning till APT-grupp. Stödmaterial till frågorna är framtaget för att underlätta 
samtal och reflektioner till resultatet. Resultatet redovisas under 2021 på sektion- och verk-
samhetsnivå. Sektionschef har på NEMO redogjort för resultat och uppmanat medarbetar-
na till att vara en del i sin och enhetens utveckling genom att besvara frågorna. Underlaget 
skall användas till att för-bättra arbetsmiljön inom gruppen och för sektionen som helhet.

Medarbetarskap

Period
Kvartal 4
2021
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GBudget i balans 

Månadsrapport 
samt tertial- 
rapport.

Nov 2021
I genomgång av budget i balans dvs månadsuppföljning av ekonomiskt resultat samt tertial 
finns det skillnader både i följsamhet till att hålla tiden för rapportering och i innehållet i ana-
lyser av resultat. Att inte följa tidslinjen, att alla som rapporterar är beroende av varandra 
inte följs sätter nästa rapportör i bekymmer då tiden för rapportering följaktligen är kortare. 
Sektionen har här 2 utvecklingsområden: 1. rapportera i tid 2. utförligare analys med åtgär-
der till resultatet. 

Kvalitetsfaktor   Period  Kommentar 
 

Självskattning  
per chef. Kvartal 4

2021

I arbetet med målmatris och coachande ledarskap ingår ett följearbete, en kontinuerlig ut-
värdering från chefer och medarbetare. Följearbetet s.k. pulsmätningar genomförs med en 
enkät för chefer samt en enkät för alla medarbetare inom sektionen att besvara. Genom 
pulsmätningarna hoppas vi följa en förväntad utveckling under tiden chefsprogrammet på-
går, både hos medarbetare som chef. Den består av självskattningsfrågor och möjlighet till 
synpunkter. Pulsmätningarna förväntas även ge sektionsledningen en bättre förståelse hur 
ledare och medarbetare uppfattar ledarskap och medarbetarskap inom sektionen. På det 
här viset sätts både ledarskap som medarbetarengagemang på agendan och får ett konti-
nuerligt arbetssätt med pulsmätningar. Självskattningen skall ske 3 gr över 1 år. Följearbetet in-
leddes med en självskattning ”i nuläge” innan aktiviteterna påbörjades. Den genomfördes i 
juni 2021 och 18 av sektionens 21 chefer deltog. Antalet chefer som genomfört självskatt-
ning/pulsmätning i december 2021 var 18 av 22. 

Frågorna på pulsmätningen för chefer, värde 1-5. 1. Vilka kvaliteter hos dig själv som chef 
och ledare värdesätter du mest? Nämn 3 stycken. 2. Jag känner mig stolt och berättar för  
andra att jag jobbar inom sektionen. 3. Jag upplever att vi har en stark laganda på min enhet. 
4. Mål och riktning för enheten är klar. Jag som chef och ledare för enheten bjuder in till 
samtal kring mål, för enheten på Apt och för varje medarbetare. 5. Vågar och vill jag släppa 
kontrollen och säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar och ramverk för att  
involvera och bidra på sitt sätt. 6. Har du gett konstruktiv feedback till någon medarbetare 
någon gång den senaste veckan?

Coachande  
ledarskap Kvartal 4 

2021

Omsorgssektion I arbetet med målmatris och coachande ledarskap ingår ett följearbete,  
en kontinuerlig utvärdering från chefer och medarbetare. Följearbetet s.k. pulsmätningar  
genomförs av en enkät för chefer samt en enkät för alla medarbetare inom sektionen.  
Genom pulsmätningarna hoppas vi följa en förväntad positiv utveckling inom gruppen  
i deras arbetsmiljö och tillitsarbete under tiden chefsprogrammet pågår, både hos med- 
arbetare som chef. Pulsmätningarna förväntas även ge sektionsledningen en bättre  
förståelse hur ledare och medarbetare uppfattar ledarskap och medarbetar-skap inom  
sektionen. På det här viset sätts både ledarskap som medarbetarengagemang på  
agendan och sektionen får ett kontinuerligt arbetssätt med pulsmätningar. Självskattningen 
skall ske 3 gr över 1 år. Förhoppningen är att en utveckling sker hos medarbetarna  
samtidigt som deras chef utvecklas i sitt uppdrag. Följearbetet inleddes med en själv- 
skattning i juni -21, ”ett nuläge” innan aktiviteterna påbörjats. Utav 460 utskickade enkäter 
inlämnades 166 svar. Det låga svarsantalet är en utvecklingsfråga, hur skall de motiveras 
till att besvara enkäten? Pulsmätning 2 skedde i månadsskiftet november /december -21.  
Efter genom-gång av personaltal skickades 394 enkäter och 250 medarbetare besvarade 
den. Svarstalet ökade till 63,5% vilket var glädjande. I påminnelser om värdet av att vara 
delaktig, sektionschefs nyhet på NEMO har troligen bidragit till ett högre svarstal. Inom  
statistik för medarbetarenkäter uppges 60% vara godtagbart och 70% bra. Frågor som  
förekommer, värde 1-5. 1. Vilka kvaliteter uppskattar du hos din chef, nämn 3 stycken  
2. Det finns en stark laganda på vår arbetsplats 3. Mål och inriktning för enheten är klar. 
Min chef bjuder in till samtal kring mål och riktning för enheten och för varje medarbetare 
4. Just nu känner jag mig stolt och berättar gärna för andra att jag jobbar inom Omsorgs-
sektionen, värde 5. Har du bett din chef om feedback på ditt arbete nån gång den senas-
te veckan? 6. Vågar och vill jag ta ansvar i enhetens arbete, att bidra att jobba med mitt 
med-arbetarskap för att främja ett förändrat arbetssätt byggt på tillit.
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Arbetet med processen och rutiner sk vägledning för handläggare är påbörjat och beräknas 
vara färdiga under 1:a kvartalet 2022. Arbetet har inte genomförts eller färdigställts utan 
skjutits fram i tiden.

Kvalitetsfaktor   Period  Kommentar 
 

Myndighetsprocessen

Myndighets- 
process

  
 2021

Ekonomiskt resultat 
Resultat Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter 121,0 120,7 56,4
Kostnader -392,8 -396,2 -327,8
-varav personalkostnader -217,5 -222,1 -215,5
Verksamhetens resultat -271,8 -275,5 -271,4
Budgetanslag 275,5 275,5 273,4

RESULTAT 3,7 0,0 2,0

Nettokostnader Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020
Gemensam verksamhet -24,7 -29,7 -24,2
Vård och omsorg -76,2 -73,5 -115,6
Funktionsnedsättning  
och socialt stöd -51,6 -53,5 -70,9
Myndighetsfunktionen -119,3 -118,8 -60,7

Summa -271,8 -275,5 -271,4

År 2021 har omsorgssektionen infört en resursfördelning utifrån beslutade insatser. Av den anledningen är intäkter res-
pektive kostnader för 2021 betydligt mycket högre än 2020, och dessa poster kan därför inte jämföras utan att exkludera 
resursfördelningen. Det går inte heller att jämföra nettokostnaderna per verksamhetsområde i nedanstående tabell mellan 
åren.Omsorgssektionens totala resultat 2021 kan däremot jämföras med resultatet för 2020.

Hofsnäs herrgård.  FOTO: Andreas Natt & Dag
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GOmsorgssektionen redovisar ett över-
skott jämfört med budget med +3,7 
mnkr. Till största delen beror överskottet 
på en lägre bemanning än budgeterat 
inom vård- och omsorgsboende samt 
för boende inom funktionsnedsättning. 
För hemtjänst och externa placeringar 
redovisas istället ett större underskott 
som sektionen kommer att arbeta vidare 
med under 2022 för att även då kunna 
uppnå en budget i balans.

Sektionen har en central pott med +1,0 
mnkr för oförutsedda händelser. Den 
har ej behövt tas i an-språk under året 
och ett budgetöverskott redovisas där-
för i motsvarande mån.

Inför året tilldelades sektionen extra 
medel med 5,6 mnkr från Socialstyrel-
sen för den så kallade Äldresatsningen. 
Dessa projektmedel har nyttjats fullt ut, 
men 0,6 mnkr har använts till hygienar-
tiklar till följd av covid-19 som har  
redovisats på en central verksamhet  
utanför omsorgssektionen. Därför  
redovisas ett överskott för äldresats-
ningen på sektionen med +0,6 mnkr.

För arbetsmarknadsenheten och  
integration, som tillhandahålls tillsam-
mans med Svenljunga kommun som 
också utgör värdkommun, redovisas en 
positiv budgetavvikelse med +0,6 mnkr. 
Det beror framförallt på lägre personal- 
kostnader, bland annat då verksam-
heten ej kunnat vara i full gång till följd 
av pandemin. Ett budgetöverskott  
redovisas även för feriearbetare med  
0,3 mnkr, framförallt beroende på att 
verksamheten fått ett bidrag från  
Arbetsförmedlingen utöver budget.

Beställningen av hemtjänstinsatser har 
sedan föregående år minskat från  
71 238 till 63 025 timmar. Intäkterna 
från brukarna har dessutom ökat till 
följd av en förändring av hemtjänsttaxan  
som genomfördes 1 april 2021. Den lägre 
beställningen och den förändrade taxan  
bidrar tillsammans till ett överskott för 
hemtjänst på beställarsidan med  
+0,5 mnkr. På utförarsidan redovisas 
emellertid stora underskott för två av 
hemtjänstområdena med -1,3 mnkr.  
Bemanningen på dagtid har inte kunnat 
anpassas utifrån den resurstilldelning 

som verksamheterna har fått under året. 
Närmare analys pågår av orsakerna till 
detta för att åstadkomma ett förbättrat 
läge inför kommande år.
Beläggningen inom vård- och omsorgs-
boendena har varit lägre än budgeterat, 
framförallt gällande korttids- och växel-
vårdsplatser. Att beläggningen på väx-
elvårdsplatserna varit lägre beror till 
viss del på den rådande pandemin.  
Detta har bidragit till ett överskott på 
myndighetssidan med +0,5 mnkr. Trots 
den lägre beläggningen redovisas ett 
stort överskott även på utförarsidan 
med +1,7 mnkr. En bidragande orsak  
till detta är att nattbemanningen kunnat 
sänkas i större utsträckning än tidigare 
år vid tomma platser. Överskottet beror 
även på att det varit svårt att bemanna 
med vikarier vid frånvaro när det gäller 
både dag- och nattpersonal.

Hemsjukvård redovisar ett överskott 
med +0,4 mnkr. Orsaken till överskottet 
är ofrivilligt vakansläge för rehab- 
personal samt sjunkande kostnader för 
hjälpmedel, där kostnaderna har mins-
kat med 8 % jämfört med föregående år. 
Ett tidigare inköp av grundutrustning 
och hjälpmedel har bidragit till en lägre 
hyreskostnad under året.  
Gällande sjuksköterskor har flera tjäns-
ter ej kunnat tillsättas vilket bidragit till 
höga övertidskostnader, främst för att 
lösa sommarens bemanning på ett  
patientsäkert sätt.

Antalet beslut om boendestöd har under 
årets gång minskat, vilket ger ett över-
skott med +0,6 mnkr på beställarsidan. 
För sociala stödteamet, som ska utföra 

insatserna, har det funnits svårigheter 
att i motsvarande takt anpassa beman-
ningen till de färre besluten. Därtill  
har antalet ärenden gällande missbruk 
på hemmaplan blivit fler samtidigt som 
barn- och unga-ärenden har ökat i  
komplexitet. Detta har krävt en högre  
bemanning än budgeterat för det sociala  
stödteamet, som redovisar ett under-
skott med -0,5 mnkr för året.
Daglig verksamhet redovisar en positiv 
budgetavvikelse med +0,8 mnkr. Till 
följd av pandemin och rådande restrik-
tioner har verksamheten inte kunnat 
vara i full gång. Detta har bidragit till 
ett överskott för personal- och verksam-
hetskostnader. I inledningen av 2021 
flyttades dessutom ett antal dagliga 
verksamheter till en gemensam lokal, 
vilket har möjliggjort ett förändrat  
arbetssätt och en effektivare verksamhet.

Boende inom funktionsnedsättning  
redovisar sammantaget ett överskott 
med +1,1 mnkr. Överskottet beror 
främst på effektiviserade bemannings-
krav i några verksamheter. Bland annat 
har nattbemanning ersatts med sovande 
jour i ett boende. Överskottet beror till 
viss del även på effektivisering gällande 
andra verksamhetskostnader.

Försörjningsstödet redovisar ett över-
skott med + 0,7 mnkr, beroende på att 
kostnaderna jämfört med föregående år 
har minskat i motsvarande grad. 
Vi ser att antalet hushåll som erhåller 
ekonomiskt bistånd har minskat med i 
genomsnitt 7 hushåll per månad.

För placeringar i HVB och familjehem 
redovisas ett större underskott med  
-3,3 mnkr. Kostnaderna har jämfört 
med föregående år ökat med -0,6 mnkr, 
vilket motsvarar en ökning med 3,7%. 
Vi ser framförallt en ökning när det  
gäller barnplaceringar i HVB, samt  
placeringar av vuxna på grund av våld 
i nära relationer eller missbruk.  
Kostnader för familjehemsplaceringar, 
placering enligt LSS samt placering  
enligt Socialpsykiatri har istället mins-
kat jämfört med 2020. Till viss del häm-
tas budgetunderskottet hem genom ett 
högre bidrag från Migrationsverket än 
budgeterat med +0,9 mnkr.
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Personalsituationen
Generellt är det vanskligt att analysera 
och dra långtgående slutsatser av sjuk-
talets utveckling under året och före-
gående år då det varit pandemi. Verk-
samheterna har svårt att bemanna pga 
medarbetares sjukdom, anhörigas sjuk-
dom, vab eller att medarbetaren varit i 
hushållskarantän. Särskilt de sista må-
naderna av 2020 var besvärande för per-
sonal och chefer när få vikarier fanns 
att ersätta frånvarande personal med.

Den siffra som är mer tillförlitlig är  
den långa sjukfrånvaron som ligger 
jämnt med föregående och åren dess- 
förinnan. Sektionen har arbetat med  
rehabiliteringsåtgärder och anpassning 
av arbetsuppgifter för att underlätta  
för återgång i arbete. Det finns även 
personalutköp under året som engagerat 
både HR och chef i stor omfattning.

Personal
En stor majoritet av sektionens anställda 
är fortfarande kvinnor. Här bör sektio-
nen tänka annorlunda i sin rekrytering 
av ny personal, vad kan vi göra på  
annat vis, vad är en attraktiv arbets- 
givare. Samverkan med lärandet vid  
val till gymnasieprogram kan vara en 
annan aktivitet för att öka andelen män 
i vård och omsorg.

Att antalet visstidsanställda ökat under 
2022 är troligen en följd av att beman-
ningsenheten och ett stort antal anställ-
da följde med över till omsorgsektionen 
när Svenljunga och Tranemo delade på 
den. Under november och december  
genomfördes ett projekt gällande att öka 
antalet månadsanställningar och minska 
antalet timanställningar för att öka  
stabiliteten och kontinuiteten.

Inom den legitimerade gruppen har 
sjuksköterskeorganisationen haft  
vakanser och utannonserade tjänster 
vid flertalet tillfällen men inte fått  
behöriga sökande. Sammantaget har 
detta lett till hög arbetsbelastning och 
mycket övertid. En omfattande brist  
på vikarier och timanställda finns i 
denna grupp.
Rehabenheten har under längre tid gått 
med en vakant tjänst men har under 
året tillsatts och verksamheten är nu 
fulltaliga.

    2021 2020
Andel män  9,9%  8,8%
Andel kvinnor  90,1%  91,2%

Sjukfrånvaro
Totalt  9,17%  9,5%
Långtid (mer än 59 dgr)  3,6%  3,6%

Personalomsättning
Personalomsättning  13,2%  9,2%

   2021 2020
Antal personer 466 445
Tillsvidareanställda 406  417
Visstidsanställda 60  28
Antal årsarbetare 453,9  438,3 
 
Timanställda 185  24
Antal timmar 87 477  81 911
Antal årsarbetare 44,18  41,37

Anställda per anställnings- 
och löneform

Kön månadsavlönade



71ÅRSREDOVISNING 2021    TRANEMO KOMMUN

V
ER

KS
A

M
H

ET
SR

ED
O

V
IS

N
IN

GSamhällssektion 
måluppfyllelse och ekonomi
Samhällssektionen är uppdelad i följande verksamhetsområden:
Fastighet • Kost • Infrastruktur • Kultur och fritid • Samhällsutveckling • Samverkansnämnd bygg och miljö

Fastighet: 
Verksamheten är indelad i tre enheter; 
fastighetsdrift, verksamhetsstöd och 
skog/park. Alla tre enheterna opererar 
över hela kommunens område och har 
samtliga som bor, arbetar eller besöker 
kommunen som kunder.

Kost: 
Verksamheten är indelad i områdena 
skola/förskola samt äldreomsorg. Verk-
samheten omfattar 22 kök varav 17 är 
tillagningskök och 5 är mottagnings-
kök. I 13 av köken  
arbetar man ensam och i 9 av köken är 
man två eller flera personer som arbetar.

Infrastruktur: 
Inom området finns både taxe- och  
skattefinansierade verksamheter. 
VA-verksamheten 
levererar dricksvatten 
 och omhändertar 
spill- och dagvatten för 
abonnenter i samtliga 
tätorter i kommunen. 
Renhållningsverksam-
heten ombesörjer om-
händertagande av hus-
hållsavfall och därmed 
jämförligt avfall, drift 
av återvinningscen-
tral samt omhänder-
tagande av slam från 

Verksamhetsområden
enskilda avlopp. Fjärrvärme/fiber leve-
rerar värme till kontrakterade kunder, 
samt ansvarar för fiber för kommuna-
la fastigheter i och mellan kommunens 
orter. Drift och underhåll av kommuna-
la gator och vägar samt gatubelysning. 
Fordon och transporter för kommuna-
la verksamheter, Färdtjänst och bostads-
anpassning.

Kultur och fritid:
 Folkbiblioteksverksamheten består av 
huvudbibliotek i Centralen och en bok-
buss som servar ytterskolor, förskolor, 
äldreboenden samt större och mindre 
orter i hela kommunen. Fritidsfunktio-
nen består av stöd och service till  
80 föreningar och studieförbund, ut- 
redningar och handläggning inom  
området inklusive lotterihandläggning 
samt öppen ungdomsverksamhet på  
två fritidsgårdar, mobil verksamhet 
samt lovverksamhet på alla lov.  

Tranemo kulturskola bedriver frivillig  
undervisning inom musik- och kultur-
områden drama, konst, teater, dans, 
slöjd och spelutveckling för barn och 
unga. Kulturskolan bedriver uppsökande 
verksamhet och eftersträvar ökad till-
gänglighet för alla målgrupper. Kultur-
verksamheten skapar kulturevenemang 
för alla invånare, barn och unga är  
särskilt prioriterade. Kulturförenings- 
och kulturarrangörsbidrag samt  
kulturpris delas ut varje år.

Samhällsutveckling: 
Verksamheten ansvarar för samhälls-
planering, naturvård, näringsliv och 
turism, samt mark och exploatering. 
Detaljplanearbete samt GIS och kart-/
mättjänster köps genom samverkans- 
avtal in från Gislaveds kommun.

Samverkansnämnd bygg och miljö: 
Bygg och miljöfunktionen bedrivs i 
samverkansnämnd med Gislaveds 
kommun där Gislaved är värdkommun.

Kulturpriset 2021 tilldelas Joachim Nyberg
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Sammanfattande analys
Den 1 januari 2021 bildades Samhälls-
sektionen genom att slå samman teknis-
ka sektionen med samhällsutvecklings-
sektionen. I samband med detta fanns 
tre överordnade uppdrag; att nå en bud-
get i balans, att skapa en god samver-
kan samt att ”få ihop” en fungerande 
sektion.

Den verksamhetsplanering som de  
två tidigare sektionerna genomförde 
har till viss mån fått stå tillbaka till  
förmån för dessa tre överordnade mål.
För att nå en budget i balans behöv-
de sektionen genomföra anpassningar 
motsvarande strax under 5 mnkr.  
Tidigt på året fick sektionen utöver  
detta en oförutsedd kostnad på  
1,2 miljoner att hantera till följd av ett 
ärende rörande bostadsanpassning.

Sedan starten av året har sektionen  
arbetat med en lång rad besparings-  
och effektiviseringsåtgärder som  
exempelvis minskad bemanning,  
färre vikarier, energieffektiviseringar 
och minskad turistinformation.  
Parallellt har sektionen arbetat med  
att öka intäkter från bland annat  
skogsavverkning och markförsäljning.
Sammantaget har detta resulterat i att 
sektionen gör ett positivt resultat  
på 1,6 mnkr.

I arbetet med att anpassa budgeten har 
de fackliga organisationerna bidragit 
med ovärderlig hjälp, genom ett högt 
engagemang och en god samverkan, 
främst inom sektionens SSG.
Att bilda en ny sektion med så pass 
brett ansvarsområde som samhälls- 
sektionen har (fastighet, kost, kultur 
och fritid, infrastruktur och samhälls-
utveckling) ställer stora organisatoriska 
krav. Dessutom finns det inom en sek-
tion med så pass spridda kompetenser 
en stor skillnad i arbetsplatskultur  
mellan olika verksamheter och enheter. 

Under året har sektionens lednings-
grupp - med framgång - lagt mycket  
energi på att svetsa ihop sektionen 
och dra nytta av varandras kompe-
tenser. Arbetet har visserligen försvå-
rats av pandemin och de restriktioner 
som inneburit distansarbete för många 
av sektionens chefer och medarbetare. 
Detta till trots har många nya sam- 
verkans- och synergier uppstått.

Under tidig höst, tio månader efter att 
sektionen hade bildats, kunde samtliga 
chefer och medarbetare samlas till en 
uppskattad kick-off.
På grund av pandemin har ett flertal 
planerade aktiviteter antingen fått skju-
tas framåt i tiden eller så har alternativa 
lösningar hittats. På biblioteket har det 
läsfrämjande arbetet ställts om till att 
vara främst digitalt, aktiviteter för barn 
och unga har anpassats till restriktio-
nerna med digitala författarbesök, bok-
tips på instagram, bokfest för alla för-
skoleklasser med mera. Vissa aktiviteter 
har genomförts utomhus. Under perio-
den som fritidsgårdarna inte kunde ha 
öppet kördes istället digital fritidsgård.

Genom att utveckla och tydliggöra rela-
tionen med civilsamhället och våra fria 
kulturaktörer skapades projektet  
”kommunpoet” och Tranemo kommun 

blev plötsligt på allas läppar i hela  
Sverige och fick även internationellt  
resonans.
Under 2021 har mycket fokus hamnat 
på projektet på grund av all uppmärk-
samhet i media och engagemanget från 
invånarna. Tranemo är en kommun där 
det fria ordet och den konstnärliga ytt-
randefriheten ska få ta plats.  
Det är viktigt eftersom ett demokratiskt 
samhälle fungerar bättre om vi kan ta 
del av största möjliga mångfald av skilda 
idéer och perspektiv.

Den felaktiga mediabevakningen satte 
vår kommun på prov. Genom samar-
bete både internt och externt lyckades 
kommuniceringen av ”sanningen”  
om finansiering av projektet till våra  
invånare. I flera sammanhang har pro-
jektet nämns som det enskilt viktigaste  
kulturprojektet i Sverige 2021.  
Projektet har bidragit till att göra vår 
kommun intressant och attraktiv. Att 
möjliggöra för kulturlivets utveckling 
motiveras idag samhällsekonomiskt 
och dess positiva externa effekter bidrar 
onekligen till tillväxt.

Kulturchefen har deltagit i flera regio-
nala och nationella kulturkonferenser 

Sammanfattning

Kommunpoet Jimmy Alm

Kulturchef Juan Ochoa filmad av litteraturtalkshowen Babel I Tranemo
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GFramtiden - åtgärder för fortsatt  
utveckling
Under kommande år ligger fokus för 
sektionen till stor del på att stärka och 
utveckla ledarskapet, bibehålla god 
budgetföljsamhet samt att sätta  
brukaren i fokus.
Detta kommer att ske med hjälp av  
ledarskapsutbildningar för sektionens 
samtliga första linjens chefer, fortsatta 
månadsavstämningar kring budget  
och genom att skapa fler ytor för  
dialog med medborgare, civilsamhälle,  
förenings- och näringsliv.
Sektionens ledningsgrupp ser också en 
utmaning kopplat till kompetensför-
sörjning och rekryteringar. även här 
kommer ledarskapet att ha betydelse  
för att skapa en attraktiv arbetsplats 
som kan attrahera rätt kompetens.
Även vikten av ökad samverkan med 
kommunens övriga sektioner och med 
de kommunala bolagen är ett fokus- 
område för kommande år. 

Under 2021 uteblev kompetensutveck-
lingsinsatser främst som en följd av 
pandemin men även för att minska  
sektionens kostnader. Under kommande 
år behöver en satsning göras dels på  
utbildningar för att säkerställa att per-
sonalen har de kunskaper som krävs, 

men även på aktiviteter för att stärka 
gemenskapen och samarbetet inom  
sektionen. Målet att ge alla barn möj-
lighet att uppleva professionella scen-
konstföre- 
ställningar har inte kunna nås fullt ut 
under pandemin. Restriktionerna inom 
skolan har inneburit inställda föreställ-
ningar och satsningar har prioriterats 
bort. Scenkonst är en otroligt stark och 
omvälvande upplevelse för alla, och 
kan ge ett barn ord för att prata om det 
svåra. Det får barn att utvecklas som 
människor, förstå varandra och om- 
världen, och bygga framtidens samhälle 
tillsammans. Det gör en barndom rikare  
och roligare och är en viktig del i en 
persons bildning. Samarbetet med  
skolan måste utvecklas för att säkerställa 
att alla barn får möjlighet att möta scen-
konst, och satsningar behöver göras i 
budget för att vidga deltagandet enligt 
barnkonventionen.

Kostnadsökningar som överstiger upp-
räkningarna i budget är något som flera 
verksamheter inom sektionen behöver 
hantera under 2022, bland annat inom 
fastighet och kost.

för att prata kulturpolitik och berätta 
om Tranemo som kulturkommun.

Projektet har också visats och  
diskuterats i flera medier:
• Aftonbladet, Dagen Nyheter, Expres-
sen, Svenska Dagbladet, Borås Tidning,  
Göteborgsposten med flera.
• Radioprogram som ”På minuten”,  
Spanarna och flera kultur och samhälls-
program. P1, P4
• Tv-program som Aktuellt, kulturny- 
heterna, Babel. SVT och TV 4.

Den publicitet som projektet har fått har 
gynnat Tranemo kommun och många 
människor har kontaktat kommunen 
och uttryckt att de gärna flyttar hit på 
grund av hur Tranemo jobbar med kul-
tur. Kultur som en tillväxtfaktor har fått 
ett tydligt ansikte.

Det Fria fartyget lade till vid bibliotekstrappan på Centralen, en jazzföreställning för barn.

Ett axplock av den  
mediala publicitet  

Tranemos kommunpoet fått.
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Skapa en  
fungerande  
ny sektion

En god arbets- 
platskultur

Arbetet med att skapa en fungerande ny sektion har pågått under hela året. Mycket vikt har 
lagts vid arbetskultur och samverkan med fackliga parter där vi har kommit långt, trots de 
begränsningar som distansarbete innebär. Sektionens ledningsgrupp har tillsammans ska-
pat rätt strukturer för sektionens sätt att arbeta, exempel på detta är vår ärendehantering 
som blivit avsevärt mycket bättre, våra månadsuppföljningar kopplat till budget och genom-
gång samt revidering av styrdokument. Inom de olika verksamhetsområdena har även vissa 
organisationsförändringar skett med syfte att skapa en så effektiv organisation som möjligt.

Vi har lagt mycket fokus på samverkan och genomför regelbundna chefsmöten. Arbete med 
att utveckla både ledarskap och medarbetarskap pågår fortsatt. Ur årets medarbetarenkät  
går att utläsa att Samhällssektionen som helhet ligger över snittet för kommunen när det 
gäller motivation och ledarskap och har samma siffror som snittet när det gäller engagemang. 



Prioriterade mål  Mål uppfyllt  Kommentar 
 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål



På grund av vakant tjänst som processledare har sektionen inte lyckats skapa så många 
processer under året som planerat. Dock är sjukfrånvaron låg, pandemin till trots.

Uppföljning av kvalitetsfaktorer
Kommentar Kvalitet  

på väg att  
uppfyllas

Kvalitetsfaktorer 

Ledarskapet

Tertial 3
2021



Budget- 
följsamhet

Andel projekt som har ett  
projektdirektiv

Andel medarbetare som  
känner sig delaktiga i  
verksamhetsplaneringen

•Låg sjukfrånvaro

Brukaren  
i fokus

Sektionen har medvetet och strukturerat arbetat bort ett underskott samt gjort stora  
anpassningar av verk-samheten för att nå en budget i balans, vilket har resulterat i ett  
överskott för 2021.

Arbetet pågår.

Pågående arbete, mätning ej gjord.

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 1,4 procentenheter, från 6,8%  
under 2020 till 5,4% för 2021.

Checklista för investeringsuppföljning har tagits fram. Nya riktlinjer för hur vi arbetar med 
våra större projekt är framtagen och politiskt beslutet. Mall för hur vi arbetar med våra  
detaljplaner är framtagen och an-vänds. Tydliga dagordningar på chefsmöten och lednings-
möten minskar risk för att något ”faller mellan stolarna”. MEX-möten skapar samverkan för-
bättrade sätt att nå ut till nya målgrupper inom föreningsliv och civilsamhälle. Exempel på 
detta är digitala samrådsmöten och ungdomspodd. inom den nya sektionen Den av pande-
min påtvingade digitaliseringen har medfört nya och förbättrade sätt att nå ut till nya mål-
grupper inom föreningsliv och civilsamhälle. Exempel på detta är digitala samrådsmöten 
och ungdomspodd.


Prioriterade mål   
 

Kvalitetsindikator 



Mål uppfyllt 

Period

Kommentar

Kommentar

Dec 2021

2021

Tertilal 3
2021

Ledarskapet

2021

2021
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GBudgetföljsamhet

Månadsupp- 
följning

Andel av medar-
betarna som  
känner tillit till  
budgetprocessen

Månadsuppföljning sker varje månad, både gällande drift och investering. Budgetupp- 
följning sker på ledningsmöten, chefsmöten och ssg.

Enkät gällande budgetprocessen gick ut till alla chefer, och resultatet visade att tilliten till 
budgetprocessen var hög.

Kvalitets- 
indikator

Period Kommentar

2021

2021

Brukaren i fokus

Effektiva pro-
cesser med rätt 
checklistor

Checklista för investeringsuppföljning har tagits fram. I och med att tjänsten som process- 
ledare inte tillsatts har arbetet försenats. Nya riktlinjer för hur vi arbetar med våra större projekt 
är framtagen och politiskt beslutet. Mall för hur vi arbetar med våra detaljplaner är framtagen 
och används. Tydliga dagordningar på chefsmöten och ledningsmöten minskar risk för att  
något ”faller mellan stolarna”. MEX-möten skapar samverkan inom den nya sektionen.

Kvalitets- 
indikator

Period Kommentar

2021

Resultat Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020

Intäkter 116,1 112,8 116,9
Kostnader -229,6 -227,8 -227,9
-varav personalkostnader -76,2 -78,9 -76,7
Verksamhetens resultat -113,5 -115,0 -111,0
Budgetanslag 115 115 109,5

RESULTAT  1,5 0,0 -1,5

Ekonomiskt resultat
Nettokostnader mnkr Utfall 2021  Budget 2021  Utfall 2020
Gemensam verksamhet -6,9 -7,0 -5,5
Fastighet -32,6 -33,1 -34,0
Kost -23,4 -23,7 -23,3
Infrastruktur -17,9 -17,6 -15,6
Kultur och fritid -19,6 -19,9 -18,3
Samhällsutveckling -7,8 -8,1 -8,7
Samverkansnämnd  
bygg o miljö -4,8 -5,1 -5,1
Affärsverksamheter -0,5 -0,5 -0,5

Summa -113,5 -115,0 -111,0

Samhällssektionen bildades 2021 genom att tekniska sektionen och 
samhällsutvecklingssektionen blev en gemensam sektion, beloppen 
2020 har räknats om för att få jämförbarhet.

Samhällssektionens resultat, exklusive 
VA och renhållning, är ett överskott på 
1,6 mnkr. Överskottet innebär att hela 
sektionens underskott från 2020 är åter-
hämtat. Både intäkterna och kostnaderna  
har blivit högre än beräknat för sektionen,  
på intäktssidan beror detta bl a på högre  
intäkter från fjärrvärme samt planin-
täkter, både för nya detaljplaner och för 
sålda tomter.
De största överskotten har genererats av 
fjärrvärme, 1,1 mnkr samt färdtjänst, 0,8 
mnkr. För fjärrvärmen blev överskot-
tet väsentligt högre än tidigare prog-
noser i och med att vädret i december 
månad medförde en hög försäljning av 

värme. Del av överskottet förklaras också 
genom att tjänster varit vakanta under 
del av året.
Färdtjänstresorna sjönk drastiskt i och 
med pandemins intåg 2020, och även 
under 2021 var resandet på samma låga 
nivå. Det redovisade överskottet av-
ser endast andra halvåret, överskottet 
för årets första sex månader överfördes 
enligt tidigare beslut till det centrala 
”coronakontot”.
För gemensam verksamhet redovisas  
ett överskott vilket kommer från att 
tjänsten som processledare varit vakant  
under året samt att kostnaden för sam-
verkansnämnden för bygg och miljö 

med Gislaveds kommun blev lägre än 
beräknat.
Under våren beviljades en ansökan om 
bostadsanpassning där kostnaden upp-
gick till ca 1,2 mnkr. För detta ärende 
fanns ingen täckning i ordinarie bud-
get, vilket innebar att besparingar be-
hövde göras på övriga verksamheter för 
att undvika ett underskott på sektionen. 
De besparingsåtgärder som utfördes,  
bl a genom vakanshållning av tjäns-
ter och återhållsamhet i externa inköp, 
medförde överskott på enheterna kul-
tur, samhällsutveckling, skog/park och 
kost. Verksamheterna har under året  
arbetat hårt med att minska kostnaderna
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G samtidigt som konsekvenserna av pan-
demin har behövts hanteras.
För vissa verksamheter har stora kost-
nader under slutet av året påverkat  
resultatet negativt. På vinterväghåll-
ningen fick flera insatser göras under 
december vilket innebar ett underskott 
på 0,8 mnkr. Del av underskottet täcks 
inom gata genom vakanta tjänster  
under del av året. Fritidsverksamheten 
räknade med ett överskott ända fram 
till årsslutet, men en ovanligt stor  
elfaktura för snöproduktionen på  
Hagatorpet för november-december 
innebar att resultatet blev enligt bud-
get. Det är i dagsläget inte klart hur det 
överskjutande beloppet för elkostnaden  
ska regleras mot skidklubben.

Taxefinansierade verksamheter  
VA-verksamhetens resultat är ett över-
skott på 0,3 mnkr. Enligt planen skulle 
VA-verksamheten göra ett större över-
skott under 2021 för att arbeta bort del 
av det ackumulerade underskottet från 
tidigare år, men på grund av en hög 
kostnad för avgångsvederlag blev resul-
tatet lägre. 

Att VA-verksamheten ändå kunde nå 
ett överskott beror främst på att kapital-
kostnaderna blev lägre än budgeterat då 
investeringstakten inte varit så hög som 
man planerat. 
Efter årets överskott uppgår det ackumu-
lerade underskottet för VA till 4,1 mnkr.
Renhållningens resultat är ett under-
skott på 0,5 mnkr. Verksamheten har  
sedan tidigare ett ackumulerat överskott 
och planerade därför att årets resultat 
skulle bli ett underskott som ett led i att 
arbeta bort överskottet. De största pos-
terna som inte täcks av taxeintäkterna 
är kostnader för de båda deponier som 
kommunen ansvarar för och som kräver 
tillsyns- och underhållsåtgärder.
Underskottet blir något mindre än be-
räknat på grund av att vissa åtgärder 
kring slam från deponin skjuts fram 
ett år.
Efter årets underskott uppgår det ack-
umulerade överskottet för renhållning 
till 1,2 mnkr.

Personal
Antal anställda på samhällssektionen 
per 31/12 2021 var avsevärt lägre än vid 
samma tidpunkt 2020, totalt 17 personer 
färre (motsvarande 14,8 årsarbetare).  
Ett flertal av dessa tjänster har varit till-
fälligt vakanta och kommer att återbe-
sättas under 2022.
Andelen timanställda är i stort sett oför-
ändrat från föregående år.
Sjukfrånvaron har minskat de senaste 
åren och ligger, trots pandemin, på en 
låg nivå. Den totala sjukfrånvaron på 
sektionen uppgick under 2021 till 5,41% 
vilket är en minskning med 1,34  
procentenheter jämfört med 2020. 
Minskningen har skett på långtidssjuk-
skrivningar som har minskat från 3,55 
till 1,78%, korttidsfrånvaron har ökat 
något. Sektionen har arbetat med reha-
biliteringsåtgärder och anpassning av 
arbetsuppgifter för att underlätta för 
återgång i arbetet för de som varit sjuk-
skrivna.

    2021 2020
Andel män  43,1% 45,3%
Andel kvinnor  56,9% 54,7%
Sjukfrånvaro
Totalt  5,41% 6,75%
Långtid (mer än 59 dgr)  1,78% 3,55%

Personalomsättning
Personalomsättning  13,5% 10,5%

   2021 2020
Antal personer 144  161
Tillsvidareanställda 133  139
Visstidsanställda 11  22
Antal årsarbetare 132,8  147,6 
 
Timanställda 49  52
Antal timmar 8 535  8 623
Antal årsarbetare 4,31  4,36

Anställda per anställnings- 
och löneform

Kön månadsavlönade

Hagatorpet i vinterskrud. FOTO: Andreas Natt & Dag
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  NOT 211231 201231
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 4 45,6 48,1
Totala anläggningstillgångar  45,6 48,1

 Fordringar   
Kundfordringar  4,7 5,5
Totala fordringar  4,7 5,5

 SUMMA TILLGÅNGAR  50,3 53,6

Eget kapital 5 11,5 10,3
Ackumulerat resultat   

 Avsättningar  1,0 1,0
Pensioner  1,0 1,0
Totala avsättningar   

 Långfristiga skulder   
Förutbetalda anslutningsavgifter  0,8 0,0
Avräkning kommunen  33,8 39,8
Totala långfristiga skulder  34,5 39,8

 Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  3,3 2,5
Totala kortfristiga skulder  3,3 2,5

 SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  50,3 53,6

BALANSRÄKNING (mnkr) 

Resultatet för fjärrvärme/fiber är ett 
överskott på 1,2 mnkr. Överskottet  
beror främst på hög försäljning av  
värme i januari-februari samt  
december då vädret var ovanligt  
kallt, samt en vakant tjänst under  
del av året.

Fjärrvärme
Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  25,7 22,9 22,1
Kostnader  -24,5 -22,9 -22,1
varav personal- 
kostnader  -1,2 -1,2 -1,1
Verksamhetens  
resultat  1,2 0,0 0,0
Budgetanslag  0 0 0
RESULTAT  1,2 0,0 0,0 
 

EKONOMISKT RESULTAT 

  NOT 2021 2020
Intäkter   
Brukningsavgifter 1 25,7 22,1
Summa intäkter  25,7 22,1

 Kostnader   
Kostnader 2 -19,4 -16,5
Interna kostnader  
inom koncernen 3 -1,2 -1,4
Avskrivningar  -3,4 -3,4
Summa kostnader  -23,9 -21,3

 Verksamhetens  
nettokostnad  1,7 0,8

 Finansiella  
kostnader   
Intern ränta  -0,6 -0,7

UTFALL  1,2 0,0
Kommunbidrag  0,0 0,0

RESULTAT  1,2 0,0

RESULTATRÄKNING (mnkr) 
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Not 1 
Intäkter  
Externa brukningsavgifter 16,7 17,2
Kommunen 4,5 3,8
Tranemobostäder AB 3,4 0,0
Övriga externa intäkter 0,7 0,7
Övriga interna intäkter 0,4 0,4
Summa intäkter 25,7 22,1
  
Not 2  
Kostnader  
Driftkostnader -16,6 -14,0
Underhållskostnader -1,5 -1,4
Personalkostnader -1,2 -1,1
Summa kostnader -19,4 -16,5
  
Not 3  
Administrationskostnader  
Samhällssektionen -0,8 -1,0
Central administration -0,4 -0,4
Summa administrationskostnader -1,2 -1,4
  
Not 4  
Materiella anläggningstillgångar  
Ingående bokfört värde 48,1 50,7
Årets anskaffningar 0,9 0,9
Årets avskrivningar -3,4 -3,4
Utgående bokfört värde 45,6 48,1
  
Materiella anläggningstillgångar  
Anskaffningsvärde 98,7 97,9
Ackumulerade avskrivningar -53,1 -49,7
  45,6 48,1
Utgående bokfört värde
Verksamhetsanläggningar 45,5 47,9
Inventarier, fordon, mätare etc 0,1 0,2
  45,6 48,1
Not 5  
Eget kapital  
Tidigare års resultat 10,3 10,3
Årets resultat 1,2 0,0
Utgående eget kapital 11,5 10,3

 2021  2020 

NOTER
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  NOT 2021 2020
Intäkter   
Brukningsavgifter 1 29,4 27,4
Summa intäkter  29,4 27,4
   
Kostnader   
Kostnader 2 -19,1 -16,7
Interna kostnader inom koncernen 3 -2,1 -3,9
Avskrivningar  -6,5 -6,4
Summa kostnader  -27,7 -27,0
   
Verksamhetens nettokostnad  1,7 0,4
   
Finansiella kostnader   
Intern ränta  -1,8 -2,2
   
UTFALL  -0,1 -1,8
Kommunbidrag  0,5 0,5
RESULTAT  0,3 -1,3
Avsättning till VA-fond  -0,3 1,3
Resultat efter avsättning  0,0 0,0

  NOT 211231 201231
Anläggnings- 
tillgångar   
Materiella anläggnings- 
tillgångar 4 160,4 154,8
Totala anläggnings- 
tillgångar  160,4 154,8
   
Fordringar   
Kundfordringar  1,5 2,9
Totala fordringar  1,5 2,9
   
SUMMA TILLGÅNGAR  161,9 157,7
   
Eget kapital   
Ackumulerat resultat 5 -4,0 -4,4
   
Avsättningar   
Pensioner  3,3 3,7
Totala avsättningar  3,3 3,7
   
Långfristiga skulder   
Förutbetalda  
anslutningsavgifter  5,4 4,8
Avräkning kommunen  155,3 151,6
Totala långfristiga  
skulder  160,7 156,4
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  2,0 1,9
Totala kortfristiga  
skulder  2,0 1,9
   
SUMMA EGET  
KAPITAL OCH 
SKULDER  161,9 157,7

RESULTATRÄKNING (mnkr) 

BALANSRÄKNING (mnkr) 

VA-verksamhetens resultat är ett över-
skott på 0,3 mnkr vilket överförs till  
resultatfond.
Det ackumulerade resultatet från tidi-
gare år är ett underskott på 4,4 mnkr 
vilket ska hämtas in. För 2021 planera-
des att 1,3 mnkr av underskottet skulle  
tjänas in, men på grund av att beslut  
fattades om avgångsvederlag för två 
personer under året blev personal- 
kostnaderna högre än beräknat.  
Kapitalkostnaderna blev dock lägre än 
budgeterat vilket innebar att ett litet 
överskott ändå kunde redovisas.
Efter 2021 års resultat uppgår det  
ackumulerade resultatet till -4,1 mnkr. 
För att kunna uppnå ett resultat där  
underskottet helt kan arbetas bort  
kommande år har flertal åtgärder  
genomförts eller planeras. Under 2021 
slogs enheterna VA och gata ihop med 
en gemensam chef, översyn av tjänster  
inom den nya enheten har gjorts.  
Investeringstakten minskas ner under 
de närmaste åren, både för att komma 
tillrätta med budgetunderskottet och  
för att kunna göra en mer noggrann 
översyn och planering av vilka projekt 
som ska utföras.
VA-taxan till 2022 höjs med 2,5% 
 för brukningsavgiften och 1% för  
anslutningskostnaden.
Energikartläggning kommer att genom- 
föras under 2022 och beräknas vara 
klart under första kvartalet. Kartlägg-
ningen görs för att effektivisera energi- 
förbrukningen och minska kostnaderna.
Externa konsultkostnader minskas ner 
genom att använda intern kompetens 
vid utredningar, uppföljningar m m 
som rör kvalitet, livsmedelsäkerhet och 
miljöpåverkan.

VA
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Not 1 
Intäkter  
Externa brukningsavgifter 24,0 24,8
Kommunen 1,5 1,5
Tranemobostäder AB 3,0 0,0
Övriga externa intäkter 0,7 0,8
Övriga interna intäkter 0,3 0,3
Summa intäkter 29,4 27,4
  
Not 2  
Kostnader  
Driftkostnader -10,7 -9,3
Underhållskostnader -1,6 -3,0
Personalkostnader -6,8 -4,5
Summa kostnader -19,1 -16,7
  
Not 3  
Administrationskostnader  
Samhällssektionen -1,5 -3,4
Central administration -0,5 -0,5
Summa administrationskostnader -2,1 -3,9
  
Not 4  
Materiella anläggningstillgångar  
Ingående bokfört värde 154,8 150,0
Årets anskaffningar 12,0 11,2
Årets avskrivningar -6,5 -6,4
Utgående bokfört värde 160,4 154,8
  
Materiella anläggningstillgångar  
Anskaffningsvärde 261,8 249,7
Ackumulerade avskrivningar -101,4 -94,9
Summa 160,4 154,8
  
Utgående bokfört värde  
VA-nät 87,9 77,3
VA-verk, byggnader 40,0 40,6
Pumpstationer 25,9 26,5
Pågående investering 5,5 9,9
Inventarier, fordon, mätare etc 1,0 0,5
Summa 160,4 154,8
  
Not 5  
Eget kapital  
Tidigare års resultat -4,4 -3,1
Årets resultat 0,3 -1,3
Utgående eget kapital -4,1 -4,4

 2021  2020 

NOTER
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GRenhållning
Renhållningen når inte budget i balans, 
detta är planerat då ett ackumulerat 
överskott finns i verksamheten som ska 
arbetas bort. Det negativa resultatet blir 
något lägre än beräknat då åtgärder på 
deponin flyttats fram ett år.
I takt med att det ackumulerade över-
skottet minskat har en förflyttning av 
kostnader för deponier-na skett. Under 
2022 kvarstår några åtgärder som flyt-
tats fram som kommer att belasta det 
kvarvarande överskottet, därefter bör 
man närma sig en kostnadstäckning av 
taxorna.
Mycket är oförutsägbart i renhållnings-
verksamheten, då indexuppräkningar 
och ny avtal sätts först efter att taxorna 
för aktuellt år är antagna, vi ser att årets 
indexuppräkningar av de större entre-
prenadavtalen ökar mer än förväntat. 
Flera lagförändringar så som överflyttat 
ansvar för tidningsin-samling till kom-
munen med kort framförhållning ger 
också svårighet att få kostnadstäckning 
med taxorna, detta behöver följas extra 
noga under 2022. Under 2022 kommer 
tjänster för att hantera det utökade an-
svaret för bygg och rivningsavfall som 
inträder 2023 att handlas upp, då detta 
är ytterligare ett nytt område inom verk-
samheten behöver även dessa kostnader 
och taxor följas noga.
Att behålla ett mindre överskott mins-

 Resultat Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter 18,3 19,6 17,6
Kostnader -18,8 -19,6 -19,9
varav personal- 
kostnader -3,1 -3,2 -3,0
Verksamhetens  
resultat -0,5 0,0 -2,3
Budgetanslag 0 0 0
RESULTAT -0,5 0,0 -2,3
  

EKONOMISKT RESULTAT (mnkr) 

kar sårbarheten och ger möjlighet att 
jämna ut taxehöjningarna över tid.
Arbetet att följa utvecklingsplanen som 
är framtagen får ÅVC pågår, det innebär 
ett större projekt i form av byggnation 
av nytt farligt avfalls utrymme och ett 
förbättrat mottagande av återbruk, med 
syftet att förbättra arbetsmiljön samt 
öka andelen återbrukat material.  
Därtill finns mindre åtgärder för att 
bland annat förbättra sorteringen.
Slamentreprenaden fungerar mycket 
bra, här fortsätter arbetet med att för-
bättra säkerhet och arbetsmiljö i sam-
band med tömning av enskilda avlopp.  
En ny behandlingsanläggning för mot-
tagande av fett från fettavskiljare be-
höver hittas då vår nuvarande har 
problem med kapaciteten, det kan even-

tuellt komma att påverka kostnaderna 
för detta omhändertagande.
Det är av stor vikt att följa de föränd-
ringar i form av ändrade lagar och för-
ordningar som sker, då de kan få stor 
påverkan på verksamheten.
Mycket är ännu oklart hur renhållning-
ens ansvar ser ut efter förändringen 
av benämningen från ”hushållsavfall” 
till ”kommunalt avfall”. Förarbetena 
till förändringen angav att ingen för-
ändring av ansvaret skulle ske men 
det finns många oklarheter kring detta 
även i den vägledning som naturvårds-
verket gett ut, och där förtydliganden 
är att vänta. Om den nya benämningen 
innebär ett utökat ansvar måste verk-
samheten ställa om till detta både vad 
gäller personella resurser och ekonomi.
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Sammanfattning
Sammanfattande resultat
Om 2020 beskrevs som ett historiskt år, 
så kan 2021 på ett sätt ses som ett för-
lorat år, de positiva effekter av Pande-
min som minskat resande och lägre 
produktion är snart tillbaka på norma-
la onor-mala nivåer. Men 2021 var för 
Tranemos del året då viktiga styrdoku-
ment som den regionala av-fallsplanen 
och VA-planen kom på plats för att styra 
upp en miljömässig hållbar förvaltning 
av vatten och andra ändliga resurser. 
Antagandet av klimatlöften ökade foku-
set på klimatarbetet i kommunen sam-
tidigt som effekterna av ett förändrat 
klimat kräver åtgärder, så kallade kli-
matanpassningar. Dessa anpassningar 
genomförs för att skapa motståndskraft. 
Ekosystem i balans med hög biologisk 
mångfald är det mest kostnadseffektiva  
och resilienta vägen att möta framtidens  
kända likväl som oväntade konsekven-
ser. Det höga tryck på naturen och 
framför allt skogen som vi utsätter den 
för gör motståndskraften lägre vilket i 
sin tur kommer slå mot oss själva.

FNs konferens om biologisk mångfald 
startades försenat och i skymundan av 
pandemin i oktober 2021. Med fortsätt-
ning under 2022 lyfter vi den viktigas-
te miljöfrågan. Det är inte temperaturen 
i sig som hotar mänskligheten, det är 
dom kollapsade ekosystemen. Barkbor-
ren är inget hot, den är en kanariefågel.

Sammanfattande analys

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimat-
panel, IPCC sin senaste klimatrapport. 
Budskapet i rappor-ten är kristallklart 
– läget för klimatet är akut och männ-
iskan är ansvarig. Klimatpanelen kon-
staterar bland annat att vi riskerar att 
passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år 
och att klimatförändringarna måste be-
handlas som ett direkt hot mot livet på 
jorden. Enorma utsläppsminskningar 
krävs och det fort. Under året har för-
valtningen jobbat med de 11 klimat-

Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

Natur

God bebyggd  
miljö

Vatten

Ytterligare ett viktigt styrdokument  
beslutades under 2021: Boråsregionens 
regional avfallsplan. Åtgärderna i den-
na syftar till att på allvar underlätta en 
cirkulär ekonomi som minskar kon-
sumtionens resursförbrukning och  
klimatpåverkan. Arbetet med vår nya 
översiktsplan startade under 2021  
vilken möjliggör att Tranemo kan  
växa på ett hållbart vis.

Insamling av farligt avfall sker på returen  
likväl som via miljöbilen som gör 15 
stopp runtomkring i kommunen både 
höst och vår. I projektet giftfri förskola 
pågår arbetet enligt handlingsplan men 
inga särskilda projekt har genomförts 
under året. Den giftfriaste lekmiljön  
är fortsatt ute i naturen. Andelen ekologisk 
odlad mat är fortsatt hög inom kosten. 
Glädjande är att se att de flesta förskolor 
har mer än hälften ekologiska produkter 
i sin meny.

I slutet av 2021 antogs kommunens VA-
plan. Dess handlingsplan syftar till att 
miljökvalitetsnor-merna för våra vat-
ten ska nås. Uppföljning av kalkning-
en i Musån visar som väntat att våt-
markskalkningen inte är tillräcklig för 
att upprätthålla pH-mål i de nedre de-
larna av vattensystemet. Finansiering 
av doserare säkerställdes i slutet av året 
genom stöd från länsstyrelsen. Projek-
tering och upphandling planeras för 
2022. Övriga kalkade vattendrag når 
målen. Under 2021 beviljades även stat-
ligt stöd för att inventera och återställa 
våtmarker i skogsmiljö. Detta leder till 
jämnare vattentillgång och förbättrad 
vattenkvalitet.

Även i år har bekämpningsåtgärder mot 
invasiva växter gjorts av feriearbetare 
mot lupiner och skunkkalla.
En större naturvärdesinventering av 
främst tätortsnära skogar runt Tranemo 
och Limmared har genomförts som ett 
viktigt underlag för kommande över-
siktsplan. Rapporten är tydlig att de 
flesta skogar nu har låg biologisk mång-
fald på grund av ett intensivt skogs-
bruk. Områden med betydande natur-
värden som uppmärksammades under 
inventeringen har efterhand skövlats 
av kommunen och vi når inte våra egna 
mål om att den biologiska mångfalden 
ska bevaras på kommunens egna mark 
i år heller.

Miljöredovisning 
löften som vi tog 2020. Vi har levere-
rat inom alla områden även om det inte 
gått att genomföra alla löften. Effekten 
av dessa åtgärder är svåra att mäta men 
när det gäller utsläpp från fordon ser vi 
ett tydligt trendbrott, denna minskning 
kan dock vara Coronarelaterad.
Arbetet med kommunens klimatan-
passning har dragit igång och det är 
tydligt att biologisk mångfald är viktig 
för att kunna hantera effekterna av ett 
förändrat klimat.
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Samverkansnämnder

Befolkning
Tranemo kommun beslutade år 2020 
att kommunen ska växa till 14 000 in-
vånare år 2035. Kommu-nen har under 
2021 jobbat aktivt med att påbörja arbe-
tet om en ny översiktsplan med syftet 
att visa hur kommunen långsiktigt vill 
växa och var. Under 2021 har kommu-
nen jobbat mer processoriente-rat med 
sina detaljplaner för bostäder, skola och 
industrier vilket är ett led i att få kom-
munen att växa. Under 2021 jobbade 
kommunen aktivt ihop med näringsli-
vet genom föreningen Tillväxt Tra-ne-
mo med syftet att samverka, öka förstå-
else för varandra samt jobba för att bli 
fler invånare.
Befolkningsmängden för Tranemo kom-
mun mättes till 11 937 stycken år 2021, 

Sedan 2019 har Tranemo gemensam 
bygg- och miljönämnd med Gislaveds 
kommun, där Gislaved är värdkommun. 
Tranemo köper även kart-, mät- och 
GIS-tjänster från Gislaved, detta sker 
genom samverkansavtal och ingår inte 
kostnaderna nedan.

Resultatet för Tranemos kostnad för 
bygg- och miljönämnden är ett över-
skott på 0,3 mnkr. Under 2020 gjordes 
en extradebitering från Gislaveds kom-
mun på grund av att lämnade uppgif-
ter om intäkter för miljö- o hälsoskydd 
var felaktigt beräknade i och med över-
gången från tidigare samverkanskom-
mun. I budgeten för 2021 inräknades 
även denna kostnad, men då den var en 
engångsdebitering uppstod inte kostna-
den under året. 

Resultatet för Tranemos del av sam-
verkansnämnden är ett överskott på ca 
0,5 mnkr, beroende på höga intäkter för 
bygglov. Stor del av intäkterna är för 
arbete som kommer att utföras under 
kommande år, vilket innebär att intäk-

vilket är en ökning med 52 personer. 
Sedan 2015 har inflyttningen varit posi-
tiv i kommunen. En större etablerings-
för-frågan om batterifabrik i Svenljunga 
kommun har gjort att efterfrågan på 
byggnation och villatom-ter ökat i Tra-
nemo kommun under 2021. Flera infra-
strukturprojekt har ökat på planering-
en och skapat förutsättningar att nå en 
ökad attraktivitet. Det tar tid att vän-
da en befolkningstrend. Viljan att växa, 
den ökade planeringen, samverkan 
samt det ökade intresset av kommunen 
gör att det ser det positivt ut.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden är fortsatt hårt pres-
sad på grund av Covid-19. I riket är 8,8 
procent arbetslösa medan siffran i Tra-

nemo kommun låg på 3,9 procent i ar-
betslöshet. I Tranemo kommun domi-
nerar industrin med cirka 40 procent. 
Trots den starka industrin har Trane-
mo kommun många små före-tag. Fö-
retagskluster ser vi bland annat i Dals-
torp, Ljungsarp, Tranemo, Uddebo och 
Limmared.
På grund av Covid-19 och ett utvecklat 
fibernätverk ökar möjligheten att star-
ta upp företag på landsbygden. Under 
2021 startade över 100 företag upp i Tra-
nemo kommun. Skolan och närings-
li-vet jobbar aktivt för att öka kompe-
tensförsörjningen till kommunen. Våra 
största arbetsgivare är Ardagh Glass 
Limmared AB och Nexans Sweden AB 
Grimsås. Pipelife Sverige AB i Ölsrem-
ma kommer att flytta under 2023 till hu-
vudkontoret i Herrljunga kommun.

Genomsnittstiden för en bygglovsan-
sökan är ca 18-20 dagar vilket bedöms 
som ett mycket gott resultat. Ärende-
mängden för byggenheten har varit 
ca 30% högre än normalt under 2021. 
Inom miljö har den planerade tillsynen 
inte utförts helt enligt planen, då det 
har saknats personal på grund av sjuk-
skrivningar och uppsägningar. 10 per-
soner har rekryterats under 2021. De 
första 5 månaderna av året utfördes  
inte platsbesök på grund av pandemin.

terna kan bli lägre kommande år. Enligt 
avtalet ska varken överskott eller under-
skott innebära någon reglering mot Tra-
nemo kommun under innevarande år. 

Pandemin har haft en betydande på-
verkan på verksamheten och hur den 
kan bedrivas. Prioriteringar har behövt 
göras och saker har fått hänskjutas till 
2022, samråd med allmänheten, tillsyn 
m.m. har varit svårt att genomföra och 
interna processer har skjutits fram. 

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  0,1  0 0

 Kostnader  -4,9 -5,1 -5,1

-varav personal- 0 0 0 
kostnader  

Verksamhetens  -4,8 -5,1 -5,1 
resultat  

Budgetanslag  5,1 5,1 4,4

RESULTAT  0,3 0 -0,7

EKONOMISKT RESULTAT 

Befolkning & Arbetsmarknad

Miljö och Byggnämnden
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Personalnämnden

Ekonomi
Det totala resultatet för verksamhet It 
2021 är 213 tkr. Tranemos resultatandel  
uppgår till 77 tkr. Ett antal tjänstledig-
heter, en vakant tjänst och tidigare par-
tiella sjukskrivningar under året ger ett 
positivt resultat på personalkostnaderna.

Personal 
Under året har de långa sjukfallen fa-
sats ut och alla medarbetare är efter 
partiella återgångar i arbe-tet tillbaka 
helt. Det och färre korta sjukfall innebär 
för it:s del att den arbetade tiden har  
utvecklats positivt.

Verksamhet 
Verksamhet it har under större delen 
av året arbetat hemifrån. It har beman-
nat kontoren i Ulricehamn och Tranemo 
med personal som hanterat support, be-
sök och leveranser. Majoriteten av mö-
ten och avstämningar har skett digitalt.
Det som haft stor påverkan på IT och 
verksamheterna under hela året är de 
leveransproblem som pandemin inne-
burit. Stor komponentbrist över hela 

Personalfunktionen har haft ett ansträngt  
läge under 2021 med en hög personal- 
omsättning som följd vars konsekvenser 
kommer att spilla över även 2022.  
Under 2021 rekryterades ny HR-chef 
som tillträdde sin tjänst i januari 2022. 
Flera nya medarbetare kommer att  
rekryteras och tillträda sina tjänster på 
personalfunktionen under våren 2022.
Tranemo och Svenljunga kommuner 
har sedan 2018 i den gemensamma  
personalnämnden organi-serat Beman-
ningsenheten med syfte att centralt ar-
beta med frågan om ”Heltid som norm” 
inom kommunerna. Enheten är även en 
central funktion för tillsättning av 
vikarier till kommunernas verksamheter. 
Förvaltningarna i Svenljunga och  
Tranemo menar dock att hanteringen 
av vikarieanskaffningen strategiskt sett 
skulle fungera mer effektivt om arbe-
tet sker lokalt i verksamheterna varför 
en omorganisation genomfördes under 
2021 där bemanningsenheten lyftes bort 
från personalfunktionen och tillskaff-
ning av vikarier istället hanteras av i 
respektive kommun.

världen som påverkat tillverkningen av 
tekniska enheter. Till det kommer  
logistikproblemen. När det gäller  
datorarbetsplats har it inte kunnat följa 
den ordinarie utbytescykeln utan prio-
riterat utbyte av trasiga enheter och  
nybeställningar. Vid årets början var ut-
bytesskulden 300 enheter och den har 
succesivt byggts på under året. Sedan 
oktober månad har it kunnat börja byta 
ut enheter igen och skulden betas nu av. 
Förutsatt att leveranser fortsätter anlän-

EKONOMI
Gemensam verksamhet/kostnader med 
Svenljunga +/- = - 0,2 mnkr. 
Verksamheten redovisar ett underskott 
om - 0,2 mnkr och förklaras nedan: 
Högre personalkostnader - 0,3 mnkr 
p.g.a. högre löneläge än budget och  
delvis del av avgångsvederlag - Högre 
konsultkostnader - 0,5 mnkr p.g.a. nytt-
jande av konsulttjänster utöver budget, 
vilket främst är kopplat till inhyrd  
interim HR-chef. - Lönesystem konsul-
tationer + 0,2 mnkr p.g.a. uteblivet nytt-
jande av konsulttjänster - Lönekartlägg-
ning + 0,1 mnkr p.g.a. ej nyttjad budget 
- Högre ersättning från Svenljunga +0,3 

da är ambitionen att tillsammans med 
leverantören komma ikapp under 2022.
Den stora volymen av distansarbete un-
der året har inneburit en ökad trafik på 
internetlinan. Trafik har flyttats om för 
att minska belastningen. It har arbetat 
intensivt med att få till en ökning av ka-
paciteten. Den tekniska utrustningen är 
nu på plats, konfiguration och omkopp-
ling är nu inom räckhåll. Förändringen 
har försenats pga. leveransproblem,  
logistikbekymmer och frånvaro.

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  47,4  47,5  49,1

Kostnader  -47,2  -47,5  -47,4

-varav personal- 
kostnader  -11,1  11,6  -10,1

Verksamhetens  
resultat  -0,2  0,0  1,7

Budgetanslag  0,0  0,0  0,0

RESULTAT  0,2  0,0  1,7 
 

EKONOMISKT RESULTAT 

mnkr p.g.a. av högre kostnadsläge ovan
Gemensam bemanningsenhet med 
Svenljunga +/- = +0,4 mnkr Verksam-
heten redovisar ett positivt resultat om 
+ 0,4 mnkr, förklaras nedan: - Lägre per-
sonalkostnader + 0,6 mnkr p.g.a. vakant 
tjänst hela året - Lägre intäkter Sven-
ljunga -0,2 mnkr p.g.a. lägre kostnader  
ovan jämfört med årsredovisningen 
2020 där samverkan gjorde ett positivt 
överskott om 1 mnkr är det en försäm-
ring om totalt 1,2 mnkr. Vid förra års-
bokslutet var det åter ett större över-
skott på bemanningsenheten till följd 
av vakanta tjänster samt i övrigt lägre 
tillsättningsgrad på tjänster.

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  5,4  5,0  5,3

Kostnader  -10,8  -10,2  -9,5

-varav personal- 
kostnader  -7,7  -7,4  -6,5

Verksamhetens  
resultat  -5,4  -5,2  -4,2

Budgetanslag  -5,2  -5,2  5,2

RESULTAT  -0,2  0,0  1,0 
 

EKONOMISKT RESULTAT 



85ÅRSREDOVISNING 2021    TRANEMO KOMMUN

V
ER

KS
A

M
H

ET
SR

ED
O

V
IS

N
IN

GArbetsmarknadsnämnden
Svenljunga och Tranemo kommun har 
sedan maj 2015 en gemensam arbets-
marknadsenhet, där Svenljunga kom-
mun är värdkommun. Arbetsmark-
nadsenheten arbetar i huvudsak med  
att hjälpa personer till egen försörjning, 
arbete eller studier. Sedan 2019 ingår 
även integration i arbetsmarknads- 
enhetens verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
budgetöverskott med 223 tkr, där  
Tranemo kommuns andel uppgår till 
118 tkr (53 %). Överskott redovisas 
bland annat för arbetsmarknadsåtgär-
der och övriga verksamheter, där pan-
demin har varit en bidragande orsak då 
verksamheten inte har kunnat bedrivas 
fullt ut. För integration redovisas en  
positiv budgetavvikelse med 346 tkr för 
främst personal, varav Tranemos andel 
uppgår till 167 tkr.

Mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
Intäkter  13,7  5,1  16,4 

Kostnader  -30,1  -22,1  -30,9 
-varav personal- 
kostnader  -23,1  -17,9  -26,3 

Verksamhetens 
resultat -16,4  -17,0  -14,5

Budgetanslag  -17,0  -17,0  -15,3 

RESULTAT  0,6  0,0  0,8 

EKONOMISKT RESULTAT 

Tranemosjön
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Storgatan 26, 514 80 Tranemo  •  0325-57 60 00 
E-post: kommun@tranemo.se   •  www.tranemo.se

Facebook: Tranemokommun  •  Instagram: @tranemokommun



Avser Belopp Helårsbudget Återstår
Ombudgeteras till 

2022

Skattefinansierade

Tillbyggnad Björkhagens förskola 596 6 000 5 404 5 404

Ambjörnarps skola omb för förskola 38 525 487 487

Ombyggnad Moavägen 2 247 3 000 753 753

Vård- och omsorgsboende Länghem 2 354 15 000 12 646 12 646

Bro Uddebo 0 4 000 4 000 4 000

Summa 5 235 28 525 23 290 23 290

Taxefinansierade

Överföringsledningar VA 1 741 3 500 1 759 1 759

Ombyggnad Grimsås reningsverk 3 012 10 000 6 988 6 988

Summa 4 753 13 500 8 747 8 747
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Förvaltningsberättelse 
Tranemo Forum AB 

Organisationsnummer 559058-4511 

Bolaget har sitt säte i Tranemo kommun. 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

för Tranemo Forum AB får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

 

Bolagets styrelse m m 

 
Ordinarie ledamöter i styrelsen 

Anders Brolin, ordförande 

Lennart Haglund 

Eva-Karin Haglund 

 

Ersättare i styrelsen 

Gunilla Blomgren 

Leif Gustafsson 

Stephan Bergman 

 

Revisorer ordinarie 

Helena Patriksson, auktoriserad revisor 

Ingelis Öhvall, lekmannarevisor 

Bengt Melkersson, lekmannarevisor 

 

Revisorer ersättare 

Lars-Erik Enoksson, lekmannarevisor 

Malin Myrman, lekmannarevisor 

 

Verkställande direktör 

Carita Brovall 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 6 

protokollförda sammanträden. 

 

Årets verksamhet 
Tranemo Forum AB bildades den 12 

april 2016.  

 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

enligt bolagsordningen är att med 

iakttagande av de för verksamheten 

gällande kommunala principerna 

samordna ägaransvaret för de 

kommunägda bolagen inom Tranemo 

kommun i syfte att uppnå ett optimalt 

utnyttjande av kommunens resurser.  

Under året har arbetet med att få till en 

bra samverkan mellan kommunen och 

de kommunägda bolagen fortsatt. 

 

Väsentliga händelser 
Internkontroll & verksamhetsplan  

Vid de senaste årens årsredovisningar 

har revisonen uppmärksammat bolaget 

på att det saknas nedbrytning av 

fullmäktiges mål samt fastställd 

internkontrollplan, detta är nu åtgärdat. 

Under hösten har bolaget arbetat fram 

ett strategidokument utifrån 

kommunens styrmodell. Dokumentet 

gäller för verksamhetsår 2022 och 

omhändertar ovan revisonspunkter. 

Den första uppföljningen sker vid årets 

första tertialuppföljning.     

 

Ekonomiskt utfall 

Tranemo Forum AB redovisar ett 

överskott år 2021 på 225.312 kr (före 

koncernbidrag från Tranemo 

Utvecklings AB är resultatet ett 

underskott på -140 936 ). Kostnaderna 

består till övervägande del av finansiella 

kostnader och revisionskostnader. 

 

Under räkenskapsåret drabbades 

bolaget liksom omvärlden i övrigt av 

Covid-19 pandemin, vilket inneburit fler 

digitala sammankomster. Vad beträffar 

bolagets ekonomi och finansiella 

ställning har pandemin dock inte 

medfört några väsentliga effekter för 

räkenskapsåret 2021. 

 

Personal 

Tranemo Forum AB har inga anställda. 

Administrativa tjänster köps av 

Tranemo kommun. 

Framtiden 

Tranemo Forum AB kommer under 2022 

att fortsätta arbetet med att samordna 

arbetet mellan kommunen och de 

kommunägda bolagen. 
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Förslag till vinst-/förlustdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står 

följande medel: 

Balanserad förlust -225 312 

Årets vinst/förlust 225 312 

 

Kronor 0 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

föreslår följande behandling av 

förlusten: 

 

Att i ny räkning överföra 0 kr. 
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Flerårsöversikt 2017-2021      

 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat, tkr -127 -231 -121 -46 -41 
Resultat efter finansiella poster, tkr -141 -163 0 30 -6 
Balansomslutning, tkr 16 070 60 999 60 980 60 984 60 945 
Soliditet % (eget kapital/totalt kapital) 37,3 9,5 9,7 9,7 9,7 
Belåningsgrad (Långfr skulder/summa tillg) 62,2 90,2 90,2 90,2 90,2 
Skuldsättningsgrad (kortfr + långfr skulder/eget 

kapital) 1,7 9,6 9,3 9,3 9,3 

      
Ränteintäkter 219 437 389 330 200 
Räntekostnader -232 -369 -269 -254 -164 
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RESULTATRÄKNING, kr    

 
Noter 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

 
   

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 2 -127 263 -230 621 

Summa kostnader  -127 263 -230 621 

 
   

 
   

Finansiella intäkter o kostnader    

Ränteintäkter o liknande 3 218 723 437 000 

Räntekostnader o liknande 4 -232 397 -368 921 

Summa finansiella intäkter och kostnader  -13 674 68 079 

 
   

     

Resultat efter finansiella poster  -140 936 -162 543 

 
   

Koncernbidrag  366 248 0 

    

Resultat före skatt   225 312 -162 543 

    

Skatt på årets resultat  0 0 

 
   

Årets resultat   225 312 -162 543 
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BALANSRÄKNING, kr 

  
2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar  
  

  
  

Anläggningstillgångar  
  

Finansiella anläggningstillgångar  
  

Aktier och andelar koncernföretag 5 11 000 000 11 000 000 

Fordringar hos koncernföretag 5 0 45 000 000 

Summa anläggningstillgångar  11 000 000 56 000 000 

  
  

Omsättningstillgångar  
  

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  6 695 17 611 

Fordran Tranemo Utvecklings AB  366 248 75 000 

Fordran Tranemo kommun  4 697 149 4 906 280 

Summa omsättningstillgångar  5 070 092 4 998 891 

  
  

Summa tillgångar   16 070 092 60 998 891 

  
  

Eget kapital och skulder  
  

  
  

Bundet eget kapital  
  

Aktiekapital  6 000 000 6 000 000 

Summa bundet eget kapital  6 000 000 6 000 000 

  
  

Fritt eget kapital  
  

Balanserad vinst eller förlust  -225 311 -62 769 

Årets resultat  225 311 -162 543 

Summa fritt eget kapital  0 -225 311 

  
  

Summa eget kapital  6 000 000 5 774 689 

  
  

Långfristiga skulder  
  

Övriga långfristiga skulder 6 10 000 000 55 000 000 

Summa långfristiga skulder  10 000 000 55 000 000 

  
  

Kortfristiga skulder  
  

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7 70 092 224 202 

Summa kortfristiga skulder  70 092 224 202 

  
  

Summa skulder  10 070 092 55 224 202 

  
  

Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder   16 070 092 60 998 891 
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EGET KAPITAL RÄKNING, kr 
 
 

Rapport över förändring i eget kapital     

     

 

Aktie-
kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa       
Eget kapital 

Ingående balans 2020-01-01 6 000 000 -62 475 -294 5 937 231 
Disposition av föregående års resultat  -294 294 0 

Årets resultat   -162 543 -162 543 

Utgående balans 2020-12-31 6 000 000 -62 769 -162 543 5 774 688 

     

     

 

Aktie-
kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa       
Eget kapital 

Ingående balans 2021-01-01 6 000 000 -62 769 -162 543 5 774 688 
Disposition av föregående års resultat  -162 543 162 543 0 

Årets resultat   225 312 225 312 

Utgående balans 2021-12-31 6 000 000 -225 312 225 312 6 000 000 

     

     
 
Aktiekapitalet består av 6000 aktier med kvotvärde 1 000 kr.  
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Not 1 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Tranemo Forum ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 
 
Intäkter 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i 
den period uthyrningen avser. 

 
Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall 

erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler 
och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas. 
 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och 
balansräkningarna. 
 

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående. 
 
Nedskrivningar 

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i 

värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet 
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart 
ner till detta återvinningsvärde.  
 
Fordringar 

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  
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NOTER, kr 

 

 2021 2020   

Noter resultaträkningen     

     

Not 2    
 

Övriga externa kostnader    
 

Styrelsearvoden o andra ersättningar -840 -946   

Revisionsarvode * -44 135 -148 500   

Försäkringspremier -3 047 -2 847   

Förvaltningsersättning Tranemo 
kommun 

-78 541 -78 328   

Övrigt -700 0   

Summa övriga externa kostnader -127 263 -230 621   

   

* Revisionsarvode för år 2020 uppgick till 67 tkr och beräknas till 70 tkr 
år 2021. I summan ovan för år 2020 ingår en kostnad avseende 2019 och 
i summan för år 2021 ingår en återbokning på 26 tkr avseende för 

mycket uppbokade revisionskostnader år 2020.  

  

 
   

 
Not 3    

 
Finansiella intäkter    

 
Ränteintäkter Tranemo Utvecklings AB 106 223 212 000   

Borgensavgift Tranemo Utvecklings AB 112 500 225 000   

Summa finansiella intäkter 218 723 437 000   

     

 
   

 
Not 4    

 
Finansiella kostnader    

 
Räntekostnad lån  -102 398 -148 922   

Borgensavgift Tranemo kommun -129 999 -219 999   

Summa finansiella kostnader -232 397 -368 921   

 
   

 
     

Noter balansräkningen     

     

Not 5 
 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar  

  

Aktier och andelar i koncernföretag 11 000 000 11 000 000  
 

 
    

Namn Org nr Säte Ägarandel Belopp 

Tranemobostäder AB 556449-1966 
Tranemo 
kommun 

100% 5 000 000 

Tranemo Utvecklings AB 556662-4952 
Tranemo 
kommun 

100% 6 000 000 
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Fordringar hos koncernföretag     
Tranemo Utvecklings AB 0 45 000 000  

 

     
     

Not 6     
Övriga långfristiga skulder     
Kommuninvest 10 000 000 55 000 000  

 

     

     
Lånestruktur och räntebindningstid Rörlig ränta  

  
Genomsnittsränta 0,33%  

  

     
Upplåningens förfallostruktur     
Löper på obestämd tid 10 000 000  

  

     
     

Not 7     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

  
Upplupna utgiftsräntor 0 57 619   

Upplupna borgensavgifter 0 73 333   

Beräknat arvode revision 70 000 93 250   

Övrigt 92 0   

Summa upplupna kostnader o 
förutbetalda intäkter 

70 092 224 202   

    
 

     

Övriga noter     
 

    
Not 8     
Koncernförhållanden     
Tranemo Forum AB är ett moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon 
koncernredovisning. 
 

    
 

    
Not 9     
Ställda säkerheter     
Ställda panter: Inga  

  
Ansvarsförbindelser: Inga  

  
 
 
Not 10      
Efter räkenskapsårets utgång har omvärlden och samhällsekonomin fortsatt påverkats 
till följd av Covid-19. Effekterna är svåra att förutse på längre sikt och utgör en 
osäkerhetsfaktor för företaget. Företaget bedömer dock inte att Covid-19 utgör någon 
fara för bolagets fortlevnad i dagsläget.  
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Förvaltningsberättelse 
Tranemo Utvecklings AB 

Organisationsnummer 556662-4952. 

Tranemo Utvecklings AB är ett helägt 

dotterbolag till Tranemo Forum AB. 

Bolaget har sitt säte i Tranemo kommun. 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

för Tranemo Utvecklings AB får härmed 

avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2021. 

 

Bolagets styrelse m m 

 
Styrelse  

Ordinarie ledamöter i styrelsen 

Madde Lind, ordförande 

Stephan Bergman, viceordförande 

Gunilla Blomgren 

Sven-Olof Andersson 

Fredrik Larsson 

 

Ersättare i styrelsen 

Christoffer Andersson 

Niklas Gardewik 

Robert Hernwall 

Joakim Ståhl 

Johnny Tannous 

 

Verkställande direktör 

Konrad Fredh 

 

Revisorer ordinarie 

Helena Patriksson, auktoriserad revisor 

Sture Ernstsson, lekmannarevisor 

Bengt Melkersson, lekmannarevisor 

 

Revisorer ersättare 

Ingelis Öhvall, lekmannarevisor 

Malin Myrman, lekmannarevisor 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 7 

protokollförda sammanträden. 

 

Årets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är 

att stödja kommunstyrelsen i dess arbete 

att främja näringslivsutvecklingen i 

kommunen genom byggande, 

förvaltning, uthyrning och försäljning av 

bebyggda fastigheter avsedda för 

näringsverksamhet. Verksamheten ska 

bedrivas på affärsmässig grund.  

 

Bolagsordning och ägardirektiv har 

reviderats genom beslut i 

kommunfullmäktige 2021-02-08, och på 

bolagsstämma 2021-03-18.  

Fastighetsbeståndet 

Bolaget har under verksamhetsåret 

förvaltat följande fastigheter: 

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp 

Fastigheten köptes i maj 2008 och är 

uthyrd i sin helhet till Ljungsarps 

Mekaniska AB. Återköpsavtal finns. 

• Gudarp 3:44 i Tranemo 

Fastigheten köptes i juli 2009 och är 

uthyrd i sin helhet till NRI Holding 

AB. Återköpsavtal finns. 

• Moghult 1:223 i Grimsås 

Fastigheten är såld och tillträde sker 

2022. 

• Grimslund 2:77 i Grimsås 

Fastigheten färdigställdes hösten 2021 

och är i sin helhet uthyrd till Nexans 

Sweden AB med återköpsavtal.  
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Väsentliga händelser under året 

 
Byggnation lagerlokal Nexans Sweden 

AB. 

Under året har byggnation av lagerlokal 

i Grimsås åt Nexans Sweden AB 

påbörjats och genomförts. 

Byggnationens slutkostnad blev cirka 20 

mnkr, vilket är 10 mnkr under 

ursprunglig projektbudget och 2 mnkr 

under den fastställda budget (för vilken 

TUAB Nexans tecknande hyresavtal på). 

Lagerlokalen är 3 000 kvm och 

hyrestiden är 25 år och kommer att vara 

utrustad med toppmodern teknologi för 

självkörande truckar och automatiserat 

lager.  

 

Amorteringsplan 

Bolaget har under året arbetat fram och 

beslutat om en amorteringsplan. Det är 

ett viktigt beslut, som över tid kommer 

innebära en solid ekonomi och god 

kontroll för bolaget. Amorteringen 

kommer att ske i takt med att lån 

förfaller och omsätts.  

 

Internkontroll & verksamhetsplan  

Vid de senaste årens årsredovisningar 

har revisonen uppmärksammat bolaget 

på att det saknas nedbrytning av 

fullmäktiges mål samt fastställd 

internkontrollplan, detta är nu åtgärdat. 

Under hösten har bolaget arbetat fram 

ett strategidokument utifrån 

kommunens styrmodell som gäller för 

verksamhetsår 2022 som omhändertar 

ovan revisonspunkter. Den första 

uppföljningen sker vid årets första 

tertialuppföljning.     

 

Försäljning av fastighet 

Fastigheten Moghult 1:223 som är en 

lagerlokal har under året sålts till nya 

ägare som tillträder i början på januari 

2022. Försäljningssumman kommer att 

redovisas på 2022 års resultat.  

 

Lån i egen regi 

Bolagets låneportfölj har övergått från 

att hanteras via andra delar av 

koncernen till att på egen hand låna 

direkt från Kommuninvest, med 

kommunen som borgenär.  

 

Återtagande av hyresrabatter 

Under 2020 gav bolaget ut ett antal 

hyresrabatter, delar av dessa är nu på 

väg att återtas vilket stärker bolagets 

kassa.  

 

Nya ordföranden 

Den politiska ordförandeposten har bytt 

person vid fler än ett tillfälle. Vi gick in i 

verksamhetsåret med ordförande 

Anders Brolin, som sedermera lämnade 

över klubban till ordförande Fredrik 

Risby där sedan vice ordförande 

Stephan Bergman gick in under 

perioden fram till Madde Lindh tog 

över.  

 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska resultat 

redovisar på ett överskott med 3,2 mnkr 

(2020: 0,1 mnkr) före 

bokslutsdispositioner och skatt. Efter 

skatt slutar det ekonomiska resultatet på 

2,6 mnkr (2020: -1,3 mnkr). Bolagets 

kostnader består till övervägande del av 

kapitalkostnader, de planenliga 

avskrivningskostnaderna uppgick under 

2021 till 2,7 mnkr (2020: 3,5 mnkr) och 

de finansiella kostnaderna uppgick till 

0,8 mnkr (2020: 0,7 mnkr). I de 

planenliga avskrivningarna 2021 ingår 

återföring av nedskrivningar med 1,4 

mnkr.  

Med en låneskuld på 88,6 mnkr (inkl. 

kortfristigdel som amorteras 2022 om 

cirka 5 mnkr) är en stor del av bolagets 

kostnader avhängiga av 

ränteutvecklingen. Även 

hyresintäkterna är dock på motsvarande 

sätt korrelerade till ränteutvecklingen, 

då hyresnivåerna till en betydande del 

är kopplade till ränteutvecklingen. 
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Bolaget tar följaktligen i princip ingen 

ränterisk. 

Hyresintäkterna under 2021 uppgick till 

6,4 mnkr (2020: 4,8 mnkr). Under 2020 

beviljades två av hyresgästerna 

hyresrabatt i två respektive tre månader 

med anledning av Coronakrisen, därav 

lägre hyresintäkter det året. 

Återköpsavtalen har förlängts i 

motsvarande mån. 

Under året har bolaget sålt mark till 

Tranemo kommun för 1,4 mnkr vilket 

gav en reavinst på 0,7 mnkr. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för 

konsolidering och stärka soliditeten 

samt ge minst 7,25% direktavkastning 

har uppnåtts under det enskilda året 

2021. Avkastningen blev 8,61%.  

Personal 

Tranemo Utvecklings AB har inga 

anställda. Administrativa tjänster och 

fastighetsanknutna tjänster köps av 

Tranemo kommun. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt 

positivt ekonomiskt resultat de 

kommande åren. Nybyggnationen av 

Nexans lagerlokal är en bra affär för 

bolaget.  

Coronapandemin bedöms inte innebära 

någon risk för bolaget framöver, då 

orderingången hos hyresgästerna ser bra 

ut. 

Under verksamhetsåret har det förts 

dialoger med företagare om 

nybyggnationer både i Länghem och i 

Tranemo, vilket kan bli verklighet under 

2022.  

Risker 

De risker som finns i bolagets 

verksamhet handlar om kreditrisker. 

Bolaget har ett fåtal hyresgäster. Om det 

skulle inträffa att någon av dessa 

hyresgäster får försämrad 

kreditvärdighet på ett sätt som inte kan 

förutses nu skulle det kunna få 

återverkan på bolagets resultat och 

ekonomiska ställning. Bolaget hanterar 

kreditriskerna genom att löpande följa 

upp hyresgästernas ekonomiska 

utveckling.  
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Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står 

följande medel: 

Balanserad vinst 5 423 452 

  

Årets vinst 2 610 778

  

Kronor 8 034 230

  

 

Styrelsen och verkställande direktören 

föreslår följande behandling av vinsten: 

 

Att i ny räkning överföra 8 034 230 kr.  
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Flerårsöversikt 2017-2021 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning, tkr 7 465 5 177 7 397 6 966 5 983 

Rörelseresultat, tkr 3 874 566 1 427 2 045 2 128 

Resultat efter finansiella poster, tkr 3 170 71 778 1 435 1 123 

Balansomslutning, tkr 104 812 81 591 82 218 85 448 87 888 

Soliditet % (eget kapital/totalt kapital) 13,4 14,0 15,5 14,2 12,6 

Räntabilitet % (Resultat efter finansiella poster/eget kapital) 22,6 0,6 6,1 11,9 10,2 

Direktavkastning ägare (Rörelseres exkl avskrivn/genomsn marknadsvärde=bokf värde) 8,61 5,60 8,03 7,75 8,53 

Belåningsgrad (Långfr skulder/summa tillg) 79,8 84,1 83,4 85,0 89,1 

Skuldsättningsgrad (kortfr + långfr skulder/eget kapital) 6,5 6,1 5,5 6,1 6,9 

      

Hyresintäkter 6 371 4 789 6 953 6 733 5 754 

Övriga förvaltningsintäkter 363 388 444 233 230 

Övriga intäkter 731 0 0 0 0 

Fastighetskostnader -3 095 -3 927 -5 431 -4 604 -3 579 

Central administration -496 -683 -539 -317 -277 
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RESULTATRÄKNING, kr 

 

 Not År 2021 År 2020 

Nettoomsättning    
Hyresintäkter 2 6 370 676 4 788 790 

Övriga förvaltningsintäkter 3 362 916 387 890 

Övriga intäkter 3 731 203 0 

Summa nettoomsättning  7 464 795 5 176 680 

    
Fastighetskostnader    
Driftskostnader 4 -95 018 -32 408 

Fastighetsskatt  -326 010 -362 365 

Avskrivningar och nedskrivningar 8,9 -2 673 914 -3 532 225 

Summa fastighetskostnader  -3 094 942 -3 926 998 

    
Bruttoresultat   4 369 854 1 249 681 

    
Centrala administrations-    
och försäljningskostnader 5,6 -495 690 -683 358 

    
Rörelseresultat   3 874 164 566 323 

    
Ränteintäkter och liknande resultatposter  0 168 570 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -704 104 -663 919 

    
Resultat efter finansiella poster   3 170 060 70 974 

    
Bokslutsdispositioner    
Koncernbidrag  -366 248 0 

    

Resultat före skatt  2 803 812 70 974 

    

Uppskjuten skatt återföring 10 0 -1 351 684 

Skatt på årets resultat 10 -193 034 0 

    
Årets resultat   2 610 778 -1 280 710 
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BALANSRÄKNING, kr 

 

Tillgångar  2021-12-31 2020-12-31 

    
Anläggningstillgångar    

    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 8 83 769 263 68 237 118 

Maskiner och inventarier 9 85 000 95 000 

Summa anläggningstillgångar  83 854 263 68 332 118 

    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  415 891 413 018 

Skattefordringar  473 368 322 652 

Övriga fordringar 11 1 441 752 815 

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 12 6 564 24 969 

Fordran Tranemo kommun 13 18 620 296 12 668 886 

Summa omsättningstillgångar  20 957 871 13 440 340 

    
Summa tillgångar   104 812 134 81 772 458 

    

    
Eget kapital och skulder    

    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  6 000 000 6 000 000 

Summa bundet eget kapital  6 000 000 6 000 000 

    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  5 423 452 6 704 162 

Årets resultat  2 610 778 -1 280 710 

Summa fritt eget kapital  8 034 230 5 423 452 

    
Summa eget kapital  14 034 230 11 423 452 

    
Långfristiga skulder    
Skuld till Tranemo kommun och Tranemo Forum 14 0 68 600 000 

Skulder till kreditinstitut 14 83 600 000 0 

Summa långfristiga skulder  83 600 000 68 600 000 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 15 252 554 663 811 

Skuld till Tranemo Forum  366 248 0 

Övriga kortfristiga skulder 16 5 224 616 184 174 

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 17 1 334 486 901 021 

Summa kortfristiga skulder  7 177 904 1 749 006 

    
Summa skulder  90 777 904 70 349 006 

    
Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder   104 812 134 81 772 458 

    
Ställda panter:  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser:  Inga Inga 
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EGET KAPITALRÄKNING, kr     

     

Rapport över förändring i eget kapital     

     

 Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Summa       

Eget kapital 

Ingående balans 2020-01-01 6 000 000 6 097 478 606 684 12 704 162 

Disposition av föregående års resultat  606 684 -606 684 0 

Årets resultat   -1 280 710 -1 280 710 

Utgående balans 2020-12-31 6 000 000 6 704 162 -1 280 710 11 423 452 

     

     

 Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Summa       

Eget kapital 

Ingående balans 2021-01-01 6 000 000 6 704 162 -1 280 710 11 423 452 

Disposition av föregående års resultat  -1 280 710 1 280 710 0 

Årets resultat   2 610 778 2 610 778 

Utgående balans 2021-12-31 6 000 000 5 423 452 2 610 778 14 034 230 
 
 
 
 

Aktiekapitalet består av 600 aktier med kvotvärde 10 000 kr. 
  



 Org nr 556662-4952

 

 

  

10 
 

NOTER 
 
Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Tranemo Utvecklings ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är desamma som föregående 
år.  
 
Intäkter 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i 
den period uthyrningen avser. 

 
Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall 

erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler 
och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig 

nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas 
som kostnader.  
 
Övergång till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på 
byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade 
avskrivningar som fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens 
återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. 

Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. 

 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 
Industribyggnader, kontorsbyggnader  12-45 år 
Inventarier och verktyg 3 år 
 
 
Nedskrivningar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i 

värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet 
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart 
ner till detta återvinningsvärde.  
 
Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 

anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 

belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  
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NOTER, kr 

 

 2021 2020 

   

Noter resultaträkningen   

   

Not 2   

Hyresintäkter   

Lokaler 6 370 676 4 788 790 

   

Därav hyresintäkter från Tranemo kommun 0,0% 0,0% 

   

Not 3   

Övriga förvaltningsintäkter   

Ers för fastighetsskatt från hyresgäster 322 128 359 451 

Ers för fastighetsförsäkring från hyresgäster 40 788 28 439 

Summa övriga förvaltningsintäkter  362 916 387 890 

   

Övriga intäkter   

Vinst avyttring fastighet 731 203 0 

   

Not 4   

Driftskostnader   

Försäkringspremier fastigheter -45 018 -32 408 

Summa driftskostnader -45 018 -32 408 

   

Därav kostnader till Tranemo kommun 0,0% 0,0% 

   

Not 5   

Centrala administrations- och försäljningskostnader   

Styrelsearvode, bilersättning m m -83 721 -120 690 

Revisionsarvode * -81 661 -117 800 

Förvaltningsersättning Tranemo kommun -320 659 -369 609 

Ansvarsförsäkring -4 787 -4 474 

Konsultarvode -1 024 -66 602 

Övriga kostnader -3 838 -4 184 

Summa centrala adm- o försäljn kostnader -495 690 -683 358 

   

Därav kostnader till Tranemo kommun 64,7% 54,1% 

   
* Revisionsarvode för år 2020 och 2021 uppgår till 78 tkr för respektive år. I summan ovan för år 2020 ingår 

kostnad avseende 2019 på 40 tkr och i summan för år 2021 ingår kostnad avseende år 2020 med 4 tkr. 
 

Not 6   

Personalkostnader   

Bolaget har ingen anställd personal, enbart styrelse   

Styrelsearvoden o andra ersättningar -69 546 -109 672 

Sociala avgifter -14 175 -11 018 

   

Not 7   

Finansiella kostnader   

Räntekostnader till kreditinstitut -164 639 0 

Räntekostnader till Tranemo kommun -39 432 -105 238 

Räntekostnader till Tranemo Forum -106 223 -212 000 

Övriga räntekostnader -928 -3 682 

Kommunal borgen -392 882 -342 999 

Summa räntekostnader -704 104 -663 919 
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Noter balansräkningen   

   

Not 8 2021 2020 

Anläggningstillgångar   

   

Byggnader och mark   

Ingående ack anskaffningsvärden 104 183 679 114 893 284 

Nyanskaffningar 18 904 856 0 

Överfört från pågående investering 1 021 512 0 

Försäljning och utrangering -708 797 -10 709 605 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 123 401 250 104 183 679 

   

Ingående ack avskrivning enligt plan -31 432 494 -31 405 976 

Justering ack avskr övergång till K3 0 0 

Årets avskrivning enligt plan -4 082 605 -3 815 803 

Justering årets avskrivn p g a övergång till K3 0 0 

Försäljning och utrangering  3 789 285 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -35 515 099 -31 432 494 

   

Ingående ackumulerad nedskrivning -5 535 580 -6 782 838 

Årets nedskrivning 1 418 615 288 578 

Försäljning och utrangering 0 958 680 

Utgående ack nedskrivning -4 116 965 -5 535 580 

   

Utgående bokfört värde byggnader och mark 83 769 187 67 215 606 

   

Pågående investering   

Ingående ack anskaffningsvärden 1 021 512 0 

Nyanskaffningar 0 1 021 512 

Överfört till byggnader och mark -1 021 512 0 

Utgående bokfört värde pågående investering 0 1 021 512 

   

Totalt bokfört värde byggnader, mark, pågående investering 83 769 187 68 237 118 

   

Taxeringsvärden   
Byggnader 46 088 000 46 088 000 

Mark 26 385 000 26 385 000 

Summa Taxeringsvärden 72 473 000 72 473 000    

   

Not 9 
  

   

Maskiner och inventarier 
  

Ingående ack anskaffningsvärden 472 359 372 359 

Årets anskaffning 0 100 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 472 359 472 359 

   

Ingående ack avskrivning enligt plan -377 359 -372 359 

Årets avskrivning -10 000 -5 000 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -387 359 -377 359 

   

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 85 000 95 000 
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 2021 2020 

Not 10   

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt -193 034 0 

Uppskjuten skatt 0 -1 351 684 

Redovisad skattekostnad -193 034 -1 351 684 

   

Resultat före skatt enligt årsredovisningen 3 497 740 70 974 

Koncernbidrag -366 248 0 

Skatt enligt gällande räntesats 20,6 %   -193 034 0 

   

Återföring uppskjuten skattefordran 0 -1 351 684 

   

   

   

Not 11   

Övriga kortfristiga fordringar   

Skattekonto 1 752 815 

Fordran Tranemo kommun markförsäljning 1 440 000 0 

Summa kortfristiga fordringar 1 441 752 815 

   

   

Not 12   

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter   

Förutbetalda försäkringspremier 0 24 969 

Ers försäkring från kund 6 564 0 

Summa förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 6 564 24 969 

   

   

Not 13   

Fordran Tranemo kommun 18 620 296 12 668 886 
(Tranemo Utvecklings AB är beviljade en checkräkningskredit 1 miljon 
kr)   

   

   

Not 14   

Långfristiga skulder   

Tranemo kommun 0 23 600 000 

Tranemo Forum AB 0 45 000 000 

Kommuninvest 83 600 000 0 

Summa långfristiga skulder 83 600 000 68 600 000 

   

Lånestruktur och räntebindningstid Fast ränta  Rörlig ränta 

 83 600 000 4 859 000 

   

Genomsnittsränta Kommuninvest 0,360%  

   

Upplåningens förfallostruktur   

Uppsägningsbara lån 30 dgr 0  

Förfaller inom 1-5 år 83 600 000  

   

Not 15   

Leverantörsskulder   

Leverantörsskulder  0 140 536 

Leverantörsskulder till Tranemo kommun/Tranemo Forum 252 554 523 275 

Summa leverantörsskulder 252 554 663 811 
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Not 16 2021 2020 

Övriga kortfristiga skulder   

Momsskuld 365 605 184 161 

Kortfristig del av långfristig skuld 4 859 000 0 

Övriga kortfristiga skulder 11 12 

Summa övr kortfristiga skulder 5 224 616 184 174 

   

   

Not 16   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

Beräknat arvode revision 78 000 74 000 

Upplupna utgiftsräntor 37 548 25 791 

Förutbetalda hyresinkomster 617 104 552 231 

Fastighetsskatt 326 015 181 447 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108 221 67 552 

Tranemo kommun upplupen kostnad 167 598 0 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 334 486 901 021 

   

   

   

Övriga noter   

   

Not 17   

Ställda säkerheter   

Ställda panter: Inga Inga 

Ansvarsförbindelser: Inga Inga 

   

   

Not 18   

Koncernförhållanden   

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranemo Forum AB, org nr 559058-4511.  
 

 

 

 

 



 Org nr 556662-4952

 

 

  

15 
 

FASTIGHETSREDOVISNING 

 
 

Fastighets-
beteckning 

Adress 
  Lokal-

yta 
Därav 
uthyrt 

Hyres-
intäkter 

 
Tax.värde 

 
Tax.värde Areal 

    kvm kvm 211231 2021 tkr) byggnad mark 

  
 

     

Tranemo Genhöve 
2:2 1) 

Genhöve, Ljungsarp 37 184 8 475 8 475 1 237 3 059 1 487 

Moghult 1:223 2) 
Kronabovägen, 

Grimsås 
10 750 1 000 1 000 159 346 430 

Gudarp 3:44 1) 
Källsvedjan, 
Tranemo 

257 534 20 300 20 300 4 536 36 886 22 994 

Grimslund 2:77 1) 3) Kabelgatan 1 3 000 3 000 3 000 440 * 0 

TOTALT   308 468 32 775 32 775 6 372 40 291 24 911 

  
 

     
1)    Återköpsavtal finns 

2)    Fastigheten såld i januari 2022 

           3)    Lokalen uppförd under 2021 
           *   Taxeringsvärde ej registrerat.       
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FASTIGHETSBESTÅND 
 

Ljungsarps Mekaniska AB 
• Fastighetsbeteckning: Tranemo Genhöve 2:2 

• Areal: 37 184 m2 

• Lokalyta: 8 475 m2 

• Köpt/Byggd: Förvärvades 2008 

• Anskaffningsvärde: 22,5 mnkr 

• Bokfört värde 2021-12-31: 10,5 mnkr 

• Taxeringsvärde: 4,5 mnkr 

• Återköpsavtal till senast: 2026

 
 

 

 

 

 

 

Nordic Room Improvement Holding AB (NRI) 

 
• Fastighetsbeteckning: Gudarp 3:44 

• Areal: 257 534 m2 

• Lokalyta: 20 300 m2 

• Förvärvades: 2009  

• Anskaffningsvärde: 80,7 mnkr 

• Bokfört värde 2021-12-31: 52,2 mnkr 

• Taxeringsvärde: 59,9 mnkr 

• Återköpsavtal till senast: 2035
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Nexans Sweden AB 
• Fastighetsbeteckning: Moghult 1:223 

• Areal: 10 750 m2  

• Lokalyta: 1 000 m2 

• Förvärvades: 2012  

• Anskaffningsvärde: 0,7 mnkr 

• Bokfört värde 2021-12-31: 0,5 mnkr 

• Taxeringsvärde: 0,8 mnkr 

 

 

 

 

 

 

Nexans Sweden AB 
• Fastighetsbeteckning: Grimslund 2:77 

• Areal: 3 000 m2  

• Lokalyta: 3 000 m2 

• Byggd: 2021  

• Anskaffningsvärde: 19,9 mnkr 

• Bokfört värde 2021-12-31: 19,7 mnkr 

• Taxeringsvärde:  

 

 

 
Fotograf: Jesper Rydin, Nexans  
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Tranemo 2022-01- 
 
 
 
 
Madde Lind, ordf   Stephan Bergman  

 
 
 
 
Sven-Olof Andersson   Gunilla Blomgren 
 
 

 
 
Fredrik Larsson   Konrad Fredh, VD 
 

 
 

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 
Ernst & Young AB 
 
 
 

 
Helena Patriksson 
Auktoriserad revisor 
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