
 

 

    1 (76) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionernas budget- och verksam-

hetsuppföljning 1 2017 

  



2 (76) 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 

Tranemo kommun ................................................................................................................. 3 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 18 

Kommunens bolag ............................................................................................................................................... 18 

Finansiella rapporter............................................................................................................................................ 20 

Servicesektion .................................................................................................................... 22 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 22 

Näringsliv- och Strategisektion .......................................................................................... 27 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 27 

Lärandesektion ................................................................................................................... 38 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 38 

Grundskola, förskola och grundsärskola ............................................................................ 48 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 48 

Gymnasium ......................................................................................................................... 50 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 50 

Kultur och fritid ................................................................................................................... 51 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 51 

Omsorgssektion .................................................................................................................. 52 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 52 

Vård och omsorg ................................................................................................................. 59 

Funktionsnedsättning och socialt stöd .............................................................................. 60 

Myndighetsfunktion ............................................................................................................ 61 

Teknisk sektion................................................................................................................... 63 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi ......................................................................................................... 63 

Kost ..................................................................................................................................... 73 

Lokalförsörjning .................................................................................................................. 74 

Gata/Park/Fjärrvärme/Fiber ................................................................................................. 75 

VA/Renhållning .................................................................................................................... 76 

 

  



3 (76) 

 
 

 

 

Tranemo kommun 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarnas behov. 

Kommentar 

Samtliga verksamheter bidrar till måluppfyllelsen. Servicesektionen och näringsliv- och strategisek-

tionen beräknar att målet kommer att uppnås under 2017. Övriga tre sektioner beräknas att målet 

delvis kommer att uppnås. 

Planerade åtgärder för fortsatt utveckling är bl.a. bättre struktur på hemsidan utifrån ett medbor-

garperspektiv samt ökad samverkan och dialog med våra målgrupper för att bli ännu bättre på att 

möta samhällets behov och att detta i större utsträckning ligger till grund för vår planering. 

Lokalutredning och utbyggnad av förskolor samt kompetensutveckling av personalgrupper är 

andra åtgärder som kommer att påverka måluppfyllelse positivt. 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och 

skola 

Kommentar 

Sammanfattning av betygsresultat 

Åk 6 

•Bättre meritvärden på en av skolorna - övriga sämre 

•Totalt lägre meritvärde än tidigare 

•Flickornas resultat är högre på 4 av 5 skolor 

Åk 7-9 

•Bättre meritvärden i åk 7 och 9 

•Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har minskat i åk 9 men i övriga årskurser stora 

skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (78,7 % är behöriga till yrkesprogram) 

•Andelen elever i åk 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen har minskat 

•Andelen elever med betyget A har ökat 

Gymnasiet 

•Det genomsnittliga slutbetyget har ökat 

•Andel elever med minst E har ökat 

•Behörigheten till högskolestudier är 69 %. 
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Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

Kommentar 

Samtliga verksamheter jobbar mot målet. Servicesektionen och tekniska bedömer att de kommer att 

nå målet medan övriga sektioner bedömer att de delvis kommer att nå målet. 

En stor del av våra invånare trivs, är trygga och nöjda med verksamheten. 

Planerade åtgärder för fortsatt utveckling är bl.a.: 

Utvecklad och för bättrad samverkan med kommuner, myndigheter, närsamhället, näringslivet 

samt olika intressegrupper. 

Andra insatser som kommer att påverka måluppfyllelse positivt är bl.a. det värdegrundsarbete som 

bedrivs inom omsorgen. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får 

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

Kommentar 

Samtliga verksamheter jobbar mot detta målet. 

Två av sektionerna (service- och näringsliv- och strategisektionen) beräknar att målet kommer att 

uppnås under budgetåret. Övriga tre sektioner räknar med att delvis nå målet. 

Planerade åtgärder för fortsatt utveckling kan bl.a. nämnas en utvecklad och förbättrad introduktion 

av nya medarbetare. Samtliga verksamheter jobbar med frågan om bemötande och service. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i 

alla avseenden. 

Kommentar 

Målet hanteras av två av näringsliv- och strategi samt tekniska sektionen. Båda beräknar att målet 

delvis kommer att uppnås. 

Planerade åtgärder för högre måluppfyllelse är bl.a.: 

Riktlinjer och/eller mått på hållbar byggnation bör tas fram, 

Inom miljöstrategiska arbetet har vi i år brutit ner tidigare mål och därmed skärpt och förtydligat 

vad vi menat med hållbar planering. 

Under hösten kommer kontinuerliga svinnmätningar att genomföras, en arbetsgrupp kommer också 

att arbeta med åtgärder för att mindre mat ska slängas. Det kommer att innebära krav på ökat sam-

arbete mellan sektionerna och att alla förstår sin inverkan och möjlighet att påverka. 

Vid ombyggnationer och nybyggnationer behövs det alltid planeras för att tillräckligt utrymme av-

sätts för avfallshanteringen. 

Under 2018 startas nytt hämtningssystem för hushållsavfall upp. 
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Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

Måluppfyllelse  

Målet prognostiseras delvis att nås. Det bedöms vara svårt att nå högre måluppfyllelse med befintli-

ga resurser. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att 

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

Kommentar 

Samtliga verksamheter jobbar mot målet. Målet beräknas att delvis uppnås. 

Planerade åtgärder för utveckling och högre måluppfyllelse: 

Utvecklad och förbättrad information, samverkan och dialog bl.a. genom tydligare riktlinjer och 

rutiner för synpunktshanteringen samt forum där kommunens olika målgrupper kommer till tals i 

strukturerade former. 

Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

Kommentar 

Prognosen pekar på att målet endast delvis kommer att uppnås. 

Sett rent till effektivitet har Tranemo kommuns lärandesektion för många små enheter därav ligger 

de totala kostnaderna högt i jämförelse med riket. 

Prognosen för omsorgsektionen är att målet inte kommer att nås. 
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Omvärldsanalys 

Svensk ekonomi fortsatt stark 

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt enligt Sveriges Kommuners och Landstings rapport 

från maj. Högkonjunkturen når enligt rapporten nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt 

återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I be-

räkningarna blir tillväxten och skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och 

behoven av kommunsektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kom-

muner och landsting att finansiera sin verksamhet. 

I år och nästa år beräknas bruttonationalprodukten, BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader 

sammantaget växa något snabbare än under åren innan. Den högre tillväxten hänger samman med 

en starkare utveckling i våra nordiska grannländer samt att utvecklingen i USA antas få förnyad 

kraft. Även om tillväxten i omvärlden förutses bli bättre i år och nästa år så kan de beräknade till-

växttalen knappast betecknas som höga. Den förväntade BNP-ökningen på våra viktigaste export-

marknader ligger en halv procentenhet lägre än tidigare historiska genomsnitt. Den svenska expor-

ten växer snabbare framöver, men ökningstalen förblir relativt måttliga. 

Riksbankens reporänta är i nuläget -0,50%. SKL beräknar i sin prognos att reporäntan börjar höjas i 

början av 2018 och att det följer ytterligare två höjningar under året så att reporäntan vid årsskiftet 

2018/2019 är 0,25%. 

Arbetslösheten förväntas sjunka och hamna på 6,1% 2018 för att sedan återigen öka till 6,5% år 2020. 

Arbetslösheten för inrikes födda är i nuläget 4% medan den för utrikes födda är 15%. 

Skatteunderlagets ökningstakt beräknas falla mest beroende på att antalet arbetade timmar blir läg-

re än under högkonjunkturen. 

Inflationen i Sverige har varit historiskt låg trots högkonjunktur och kraftiga penningpolitiska åt-

gärder från Riksbanken. Inflationen börjar nu närma sig 2%-målet och från 2019 beräknar SKL att 

12-månadersinflationen räknat med fast ränta kommer att ligga stabilt över 2%. 
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Ekonomisk översikt koncernen 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-/koncernövergripande budget- och verksamhetsuppfölj-

ningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upp-

rättas per den sista augusti. Den här delen omfattar ekonomisk översikt, resultat- och balansräkning 

samt prognos avseende årets ekonomiska utfall. 

Ekonomiskt resultat - koncernen 

Tranemo kommunkoncerns ekonomiska resultat för 2017 beräknas uppgå till 16,6 mnkr, vilket kan 

jämföras med 2016 års resultat på 28,0 mnkr. 

 

Resultatutveckling 2013-2017 koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 
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Ekonomisk översikt kommunen 

Sammanfattning 

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2017 uppgår för kommunens del till 15,6 mnkr. Undantas 

effekterna av förändringarna av den gamla pensionsskulden beräknas det så kallade balanskravsre-

sultatet att bli 11,3 mnkr. Detta är 5,9 mnkr bättre än det budgeterade balanskravsresultatet men 

sämre än resultatmålet som är på 17,7 mnkr. 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 

Prognosen för 2017 innebär ett resultat för kommunen på 15,6 mnkr och ett balanskravsresultat på 

11,3 mnkr. Båda resultaten är bättre än budget men sämre än resultatmålet. 

På intäktssidan är det beräknade utfallet 2017 för skatter och statsbidrag 9,4 mnkr högre än budget. 

Största delen av överskottet kommer från att invånarantalet den 1 november 2016, som styr skattein-

täkterna för 2017, var 103 invånare högre än vad som budgeterats. Prognosmässigt så gör det 5,2 

mnkr i högre intäkter för 2017. Dessutom är det prognosticerade utfallet för skatteunderlaget för 

2016 och 2017 i nuläget bättre än budget. Intäkterna från etableringsersättning samt kostnaderna för 

räntor och pensioner beräknas också bli positivt mot budgeterat. Detta gör att kommunen på in-

täktssidan prognostiserar ett överskott mot budget på totalt 13,5 mnkr. 

Verksamheterna redovisar ett befarat budgetunderskott med 8,3 mnkr. De största avvikelserna är 

inom omsorgssektionen där kostnad för konsulter inom myndighetsfunktionen beräknas överskrida 

budget med 2,9 mnkr, anpassning av kostnaderna till ett lägre antal ensamkommande barn går 

långsammare än budgeterat, vilket innebär ett förväntat underskott med 2,0 mnkr. Dessutom befa-

ras ett underskott inom LSS-verksamheten med 1,8 mnkr. Lärandesektionen prognostiserar budget-

underskott gällande kostnader för gymnasieelever i andra kommuner med 2,1 mnkr och dessutom 

befaras underskott vid flera enheter inom sektionen, men detta uppvägs till viss del av högre intäk-

ter från Migrationsverket än budgeterat så att totala underskottet stannar vid 2,2 mnkr. Övriga sek-

tioner redovisar endast mindre överskott eller underskott mot budget. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 89,1 mnkr (budget 121,8 mnkr). Självfinansieringsgraden för 

investeringarna beräknas 2017 uppgå till 56%. 

Kommunens soliditet 2017-12-31 beräknas uppgå till 21,0%. 

Resultatutveckling 2013-2017 kommunen, exklusive jämförelsestörande poster 
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Nettoinvesteringar 2013-2017 

 

Avskrivningar 2013-2017 

 

Självfinansieringsgrad 2013-2017 

 

  

Soliditetsutveckling 2013-2017, inklusive hela pensionsskulden 
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Balanskravsresultat 2013-2017 

 

Risk och kontroll 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld beräknas 2017-12-31 uppgå till 320 mnkr (2016-12-31=290 mnkr). Av belop-

pet beräknas 41 mnkr vara utlånat till det helägda koncernbolaget, Tranemo Utvecklings AB. 

Kommunens låneskuld per 2017-04-30 uppgår till 290 mnkr, vilket är detsamma som vid årsskiftet. 

Per den 30 april hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 41,2 mnkr till kommunens heläg-

da bolag Tranemo Utvecklings AB (TUAB), vilket är samma nivå som vid årsskiftet. 

Tillsammans med den utökade lånefinansieringen och med den checkkredit som kommunen har 

tillgång till så beräknas likviditeten under år 2017 att vara på en tillräcklig nivå för att kommunens 

betalningsberedskap ska kunna anses vara säkerställd. 

 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 66 399 

Långfristig upplåning 290 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 290 000  Summa 90 399 

     

Utlämnade lån, tkr   Medelsförvaltning  

Kortfristig utlåning 0  Kommunen innehar ett förlagsbevis i Kommu-

ninvest ek förening till ett värde av 2,4 mnkr. 

Långfristig utlåning 41 199    

TOTAL UTLÅNING 41 199  Prognostiserad genomsnitt-

lig ränta 2017: 0,70 % 

NETTOLÅNESKULD 248 801    
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Låneskuld 

 

Balanskravet 

Tranemo kommuns beräknade ekonomiska resultat 2017 innebär att Kommunallagens krav om 

ekonomi i balans är uppfyllt. 

Balanskravsavstämning                                                                         i mnkr 

Årets beräknade resultat enligt resultaträkning                                    15,6 

Avsteg från blandmodell                                                                         -  4,3 

Balanskravsresultat                                                                                  11,3 

  

Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2017 för Tranemo kommun innebär att kommunen inte klarar av att 

uppnå de fastställda ekonomiska mått som hänger ihop med det av kommunfullmäktige fastställda 

målet att Tranemos ekonomi ska vara god. 

Både resultatet enligt resultaträkningen och balanskravsresultatet är lägre än resultatmålet på 2,65% 

av skatter och utjämning som innebär ett resultatmål på 17,7 mnkr. 

Målet att över tid finansiera investeringarna med egna medel beräknas inte heller uppnås 

Soliditeten beräknas till 21,0% vilket gör att soliditetsmålet på 17% beräknas uppnås. 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 

Tranemo kommuns invånarantal har ökat under perioden jan-mars 2017 med 23 invånare och upp-

går den 31 mars 2017 till 11 799 invånare. Det är det högsta invånarantalet sedan 2005-12-31 då det 

var 11 804 invånare. 

Befolkningsutveckling 2013-2017 

 

Befolkningsutveckling per kvartal 2016-2017 

 2016    2016 2017 

 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 

Födda 22 23 34 29 108 23 

Avlidna 40 18 25 30 113 42 

Födelsenetto -18 5 9 -1 -5 -19 

       

Inflyttade 185 189 220 187 780 212 

Utflyttade 150 118 220 131 620 170 

Flyttningsnetto 35 71 0 56 160 42 

       

Summa 17 76 9 55 155 23 

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

verkat totalsiffran, vilket gör att summan av kvartalen kan avvika något från totalsumman. 
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Åldersfördelning 2010-2016 

 
2010-12-

31 

2011-12-

31 

2012-12-

31 

2013-12-

31 

2014-12-

31 

2015-12-

31 

2016-12-

31 

0-6 år 820 826 846 844 903 894 904 

7-15 år 1 222 1 216 1 195 1 178 1 178 1 158 1 190 

16-19 år 720 678 648 587 564 581 582 

20-40 år 2 474 2 492 2 506 2 500 2 561 2 522 2 603 

41-64 år 3 842 3 826 3 740 3 729 3 683 3 684 3 667 

65-79 år 1 745 1 810 1 849 1 912 1 987 2 024 2 069 

80- w år 764 758 789 781 764 756 761 

Summa 11 587 11 606 11 573 11 531 11 640 11 619 11 776 

  

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

Tranemo kommun 

 2015 2016 2017 

Öppet arbetslösa 2,5% 2,7% 2,9% 

Andel i program 2,0% 1,9% 1,8% 

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

    

Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 9,6% 8,2% 5,5% 
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per verksamhetsområde 

 Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201604 201704 2017 2017 2017 

Servicesektionen -13,2 -13,3 -45,5 -45,4 0,1 

      
Övergripande verksamhet -3,4 -2,9 -8,5 -8,7 -0,2 

Lokalförsörjning -9,3 -9,2 -27,3 -27,6 -0,3 

Kostenhet -6,9 -6,7 -21,1 -21,9 -0,8 

Gata/skog/park/fordon -5,3 -3,7 -13,8 -12,9 0,9 

Affärsverksamheterna* 0,5 0,2 -0,4 -0,4 0,0 

Tekniska sektionen -24,4 -22,3 -71,1 -71,5 -0,4 

      
Övergripande verksamhet -11,7 -10,1 -32,8 -27,9 4,9 

Grundskola, förskola, särskola -51,1 -55,5 -166,5 -168,5 -2,1 

Gymnasium -21,8 -22,2 -61,8 -66,4 -4,6 

Kultur och fritid -6,2 -4,5 -16,4 -16,8 -0,4 

Lärandesektionen -90,8 -92,2 -277,5 -279,7 -2,2 

      
Övergripande verksamhet -4,1 -4,8 -13,9 -14,1 -0,2 

Vård och omsorg -44,9 -41,6 -132,6 -132,2 0,4 

Funktionsnedsättn o socialt stöd -32,3 -20,2 -64,3 -69,8 -5,5 

Myndighetsfunktion -20,0 -14,9 -38,5 -39,2 -0,7 

Omsorgssektionen -74,3 -81,4 -249,3 -255,3 -6,0 

      
Näringsliv- och strategisektionen -5,4 -5,9 -21,2 -21,0 0,2 

      
Summa sektionerna -207,6 -215,1 -664,6 -672,9 -8,2 

      

Finansförvaltningen 219,9 230,5 675,0 688,5 13,5 

      

Totalt 12,3 15,4 10,3 15,6 5,3 

Resultatet på VA- och renhållningsverksamheterna förs till resultatfond och påverkar inte kommunens 

resultat. Avvikelsen sätts därför i denna sammanställning till 0. 
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Investeringsprognos 

Summor i mnkr Utfall Budget Bokslut Avvikelse 

 170430 2017 prognos 

2017 

 

Projektredovisning     

     

Ombyggnad Forum f d Posten -0,9 -5,1 -5,1 0 

Lägenheter Lövängen -1,2 -13,0 -13,0 0 

Om- o tillbyggnad Glimringe -0,1 -2,0 -0,5 +1,5 

Nytt bibliotek -0,6 -4,4 -1,0 +3,4 

Förskola Länghem -3,2 -24,1 -24,1 0 

Utökning demensplatser 0 -15,0 0 +15,0 

Övrigt -5,0 -29,6 -25,5 +4,1 

Summa skattefinansierade projekt -11,0 -93,2 -69,2 24,0 

Inköp sopkärl 0 -2,5 -1,0 +1,5 

Nyanläggning gata/VA -0,8 -7,0 -7,0 0 

Renovering ledningsnät Grimsås -5,0 -7,0 -7,0 0 

Ombyggnad slamhantering -0,4 -7,3 -3,0 +4,3 

Övrigt -0,9 -4,8 -1,9 +2,9 

Summa taxefinansierade projekt -7,1 -28,6 -19,9 8,7 

     

Totalt -18,1 -121,8 -89,1 32,7 
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Personalredovisning kvartalsuppföljning 

Anställda per anställnings- och löneform 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

 Antal personer 
Månadsavl. till-

svid. 

Visstids månad-

savl. 

Motsv. antal 

årsarbetare 

Sektion 
Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2016 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2016 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2016 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2016 

Lärande 488 459 373 359 115 100 450,03 422,00 

Omsorg 510 497 456 437 54 60 453,06 434,81 

Tekniska 121 119 105 105 16 14 115,38 109,88 

När/strat 9 8 9 8 0 0 8,8 8,0 

Service 38 37 34 34 4 3 36,60 35,94 

Totalt 1 166 1 120 977 943 189 177 
1 063,8

7 

1 010,6

3 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

 Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal års-

arbetare 

Sektion 
Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Lärande 97 131 8 350 9 400 16,87 18,99 

Omsorg 220 213 21 300 21 840 43,03 44,11 

Tekniska 20 26 2 150 3 400 4,35 6,88 

När/strat 2 0 0 0 0 0 

Service 1 1 96 210 0,19 0,42 

Totalt 340 371 31 896 34 850 64,44 70,40 
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Sysselsättning (månadsavlönade) 

Tabell 3 - Sysselsättningsgrad - intervall 

 Heltid Deltid Sysselsättning, medel 

Sektion 
Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2016 

Lärande 75 % 73 % 25 % 27 % 92,2 % 91,9 % 

Omsorg 53 % 47 % 47 % 53 % 89,0 % 87,5 % 

Tekniska 79 % 71 % 21 % 29 % 95,4 % 92,3 % 

När/strat 89 % 100 % 11 % 0 % 88,9 % 100 % 

Service 87 % 84 % 13 % 16 % 93,9 % 97,1 % 

Totalt     91,24 % 90,23 % 

Personalkostnader 

Tabell 4 - Lönekostnad arbetad tid 

 Total lönekostnad 

Sektion Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Lärande 36,0 mnkr 31,9 mnkr 

Omsorg 34,6 mnkr 32,2 mnkr 

Tekniska 8,3 mmkr 8,2 mnkr 

När/strat 0,6 mnkr 0,6 mnkr 

Service 2,9 mnkr 3,2 mnkr 

Totalt 82,4 mnkr 76,1 mnkr 
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Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Kommunens bolag 

Tranemo Forum AB 

Tranemo Forum AB är moderbolag i bolagskoncernen och har som verksamhet att äga och förvalta 

aktierna i sina dotterbolag. Utöver det har bolaget i nuläget en låneram med beviljad borgen från 

kommunen på 75 mnkr. Syftet med låneramen är att bolaget ska kunna finansiera större invester-

ingar i sina dotterbolag. 

Tranemo Forums prognos för 2017 visar på ett underskott med -0,1 mnkr vilket är i nivå med bud-

get. 

  

Tranemobostäder AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos I för 2017 ett överskott på 491 tkr före skatt, vilket motsva-

rar ett överskott gentemot budget på 282 tkr. Intäkter från fastighetsförsäljningar och ett alltjämt 

gynnsamt ränteläge medger en fortsatt förstärkning av fastighetsunderhållet. 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter överstiger budget med ca 3,5 mkr. Fastighetsförsäljningar i Hulared, Månstad, 

Ölsremma samt Dalstorp inbringar en reavinst på ca 4,1 mkr. Hyresintäkterna minskar som en följd 

av försäljningarna, därtill en avvikelse gentemot budgeterad hyreshöjning, ger ett underskott på 

knappt 700 tkr. Hyresförlusterna visar på bättre utfall i prognos än budgeterat. 

Förvaltningens kostnader 

Förvaltningens kostnader beräknas överstiga budget med ca 3,7 mkr. Reavinsten från fastighetsför-

säljningarna har medgivit satsningar för att bättre svara upp mot underhållsbehovet. Totalt en sats-

ning på 4 mkr utöver budget för kontoklasserna reparation och underhåll. Taxekostnaderna pro-

gnostiseras bidra med ett överskott på ca 300 tkr. 

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader följer i stort budget, - 35 tkr. Här beräknas kostnader vid införandet av ett 

nytt fastighetssystem överstiga budget med ca 200 tkr. Återhållsamhet inom marknadsbudgeten 

förväntas bidra med ca 100 tkr. Reserveringar i föregående års bokslut, bland annat för revisionsin-

satser har inte belastat fullt ut. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna beräknas följa budget. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna beräknas ge ett mindre överskott, 67 tkr. Detta är framförallt hänförligt till försålda 

fastigheter. En senareläggning under året av budgeterade investeringsåtgärder bidrar. Betydande 

tillkommande investeringsåtgärder för att svara upp mot underhållsbehovet minskar överskottet. 

Finansiella och liknande resultatposter 

Finansiella poster bidrar med drygt 450 tkr i prognosen. Lägre räntenivåer än budgeterat vid oför-

ändrad belåning förklarar överskottet. 
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Tranemo Utvecklings AB 

Verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till ändamål att med iakttagande av de för 

verksamheten kommunala principerna stödja kommunstyrelsen i dess arbete att främja näringslivs-

utvecklingen i kommunen genom förvaltning av fastigheter eller tomträtter avsedda för hantverk, 

industri, handel och tjänsteverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

Fastighetsbeståndet 

Bolaget förvaltar följande fastigheter: 

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

 Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp Fastigheten köptes i juni 2009 och är uthyrd i sin helhet. Åter-

köpsavtal finns. 

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

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

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett ekonomiskt resultat för 2017 i nivå med budget på 0,7 

mnkr efter skatt. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering och för att stärka soliditeten beräknas upp-

nås under 2017. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat i nivå med fastställt avkast-

ningskrav de kommande åren. 

Arbetet med utbyggnad av lagerlokaler för NRI, Nordic Room Improvement (f.d. Jabo) pågår enligt 

plan med beräknad inflyttning i juli 2017. 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

 Koncernen Kommunen 

 
Bokslut 

2016 

Prognos 

2017 

Bokslut 

2016 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvi-

kelse 

Verksamhetens intäkter 265,4 273,2 218,4 222,8 222,8 0,0 

Verksamhetens kostnader -832,9 -883,6 -799,3 -841,2 -845,9 -5,5 

Avskrivningar -45,0 -47,3 -37,6 -39,0 -39,0 0,0 

Verksamhetens nettokostna-

der 
-612,5 -657,7 -618,5 -657,4 -662,1 -5,5 

Skatteintäkter 474,5 504,9 474,5 503,9 504,9 1,0 

Generella statsbidrag 170,9 172,8 170,9 164,4 172,8 8,4 

Finansiella intäkter 0,9 1,4 2,3 1,9 2,2 0,3 

Finansiella kostnader -4,9 -4,6 -3,3 -2,5 -2,3 0,2 

Skatt på årets resultat -1,0 -0,3  0,0   

Årets resultat 28,0 16,6 25,9 10,3 15,6 4,5 
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Balansräkning, Mnkr tertialuppföljning 

 Kommunen 

 Prognos 171231 Utfall 161231 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner 

och inventarier 
787,2 737,1 

Finansiella anläggningstillgångar 61,5 61,5 

Summa anläggningstillgångar 848,7 798,6 

   
Omsättningstillgångar   

Förråd, exploateringsmark m m 12,9 12,9 

Fodringar 65,0 64,0 

Kassa och bank 65,0 75,7 

Summa omsättningstillgångar 142,9 152,6 

   
Summa tillgångar 991,6 951,2 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital 207,8 192,2 

därav årets resultat 15,6 25,9 

   
Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 292,1 295,0 

Andra avsättningar 0,0 0,0 

Summa 292,1 295,0 

   
Skulder   

Långfristiga skulder 321,7 291,7 

Kortfristiga skulder 170,0 172,3 

Summa 491,7 464,0 

   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 991,6 951,2 

   
Ansvarsförbindelser   

Borgensförbindelser, panter och därmed jämförliga 

säkerheter 

220,2 220,2 

Övriga ansvarsförbindelser 11,0 11,4 

Summa 231,2 231,6 
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Servicesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

I Servicesektionen ingår följande funktioner: 

Medborgarservice - och Processtöd 

Funktionen arbetar bl a med processtöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, politiska be-

redningar och utskott. Funktionen har också det övergripande ansvaret för kommunens diariefö-

ring. Kommunens reception och telefonväxel finns också på funktionen samt att kommunens jurist 

också är organiserad på funktionen för medborgarservice och processtöd. Från maj 2016 är också 

kommunens övergripande integrationsarbete organiserat på funktionen för medborgarservice- och 

processtöd. 

Ekonomifunktionen 

Funktionen ansvarar för det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, ekonomstöd till övri-

ga sektioner, stöd i upphandlingsfrågor och försäkringsfrågor. 

Personalfunktionen 

Personalfunktionen är gemensam med Svenljunga kommun med Tranemo som huvudman. Funk-

tionen sköter lönehantering och pensionsfrågor för båda kommunerna. Funktionen fungerar också 

som stöd åt övriga sektioner och nämnder i båda kommunerna vid rekrytering, arbetsmiljöfrågor, 

rehabiliteringsärenden och övriga personalfrågor. 

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. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kommunens övergripande kvalitetsarbete är organiserat under servicesektionen. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Servicesektionen räknar med att kunna nå måluppfyllelse på tre av de fyra övergripande målen som 

berör sektionen. Det fjärde målet bedöms att delvis uppnås. 

Ekonomiskt räknar servicesektionen med en budget i balans för 2017. 

Sammanfattande analys 

När det gäller målet att verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarens behov har tidigare resultat visat på att vi uppnår målet och målet beräknas 
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att uppnås även 2017. Funktionen har en hög tillgänglighet både i telefonväxeln samt när det gäller 

att få tag på funktionens handläggare på e-post. 

Målet att ge alla medborgare möjlighet att leva ett bra liv handlar på servicesektionen om integra-

tionsenhetens arbete. Eftersom enheten startade under 2016 så finns inte så många resultat än, men 

de som finns pekar på att målet kommer att uppnås. Tranemo kommun har en bra modellstruktur 

att jobba efter i integrationsarbetet och det fortsatta arbetet under 2017 och de resultat vi når ger 

svar på om målet kommer att uppnås. 

Målet att invånaren ska få ett gott bemötande och snabb och korrekt handläggning beräknas att 

uppnås även under 2017. Det finns en stor medvetenhet på sektionen om vikten av ett gott bemö-

tande i alla sammanhang. Att tala om detta i olika sammanhang som ex arbetsplatsträffar har gett 

resultat. 

När det gäller målet att medborgarens möjligheter till inflytande och delaktighet ska öka beräk-

nas att det ska delvis uppnås under 2017. Resurserna räcker troligtvis inte till under 2017 för att må-

let ska uppnås helt. Informationen till medborgarna på hemsidan bör förbättras. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Åtgärder som är genomförda eller planeras att genomföras under 2017 för att om möjligt nå full 

måluppfyllelse även på målet om medborgarens inflytande och delaktighet är att nya riktlinjer och 

rutiner för synpunktshanteringen har tagits fram. Med dessa regler hoppas vi att det ska bli en bätt-

re struktur på att både besvara medborgarnas synpunkter och även att ta hand om dem för att an-

vända i kommunens förbättringsarbete. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet kommer uppnås 

Analys: 

Vi har en hög tillgänglighet i kommunens växel och det är lätt att komma i kontakt med funktionens 

handläggare via telefon och e-post. 

I början av året har aktivitet genomförts med standardisering av svarsmejl med öppettider och hän-

visning till hemsidan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Telefonsvar med information och hänvisning till hemsidan vid kö i växeln. 

(Medborgarservice och processtöd) 
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Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen kommer troligtvis att uppfyllas. 

Analys: 

På grund att flera mätningar har eftersläpning på kolada.se är det svårt att ge en detaljerad prognos. 

Men flera av underliggande enheters mål är uppfyllda. En ökning har skett på antal kommunmot-

tagna senaste året och en ökning har även skett på andel som lämnar etableringsuppdraget och bör-

jar arbeta eller studera. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Planerade aktiviteter för fortsatt utveckling är mer samverkan med kommunala verksamheter, 

stat/myndighet, näringsliv och civilsamhället. Andra planerade aktiviteter är hälsokommunikation 

och anpassade feriearbeten för ungdomar med begränsade språkkunskaper samt lotsning till mö-

tesplatser. 

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon 

får ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Målet kommer uppfyllas. 

Analys 

Det finns en hög medvetenhet om, och ett stort ansvarstagande för hur funktionen bemöter våra 

medborgare som söker kontakt via vår personal i växel, reception eller med handläggare inom kon-

sumentvägledning, vigsel, arkiv och överförmynderi och integration. Som ett resultat av detta visar 

mätningar att funktionen har fokus på den som kontaktar oss och visar intresse och engagemang för 

personen och frågeställningen. Vi anstränger oss för att ge svar med god kvalitet vilket innebär att 

vi försöker att komplettera svar på frågor med hänvisning till hemsidor, ge tips och ideér och för att 

vara tillmötesgående, trevliga och trovärdiga och hanterar våra ärendet skyndsamt och korrekt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid introduktion av nya medarbetare är vi noga med att tydliggöra våra mål kring bemötande och 

snabb och korrekt handläggning och vad det innebär hos oss. Vi följer upp situationer som varit 

utmanande gemensamt för att hitta hållbara och gemensamma sätt att bemöta dessa fortsättningsvis 

och genom dessa diskussioner förstärks målsättningen och medvetenheten hos personalen om en 

kultur med ett gott bemötande och korrekt och trovärdigt hanterande 

Riktlinjer och rutin avseende synpunktshantering har nyligen gjorts och riktlinjerna är på väg i den 

politiska processen för antagande. 
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Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet kommer delvis att bli uppfyllt. 

Analys: 

Ny hemsida ställer krav på korrekt och uppdaterad information på de områden som Medborgarser-

vice och processtöd ansvarar för. Vi har identifierat flera förbättringsområden men har inte riktigt 

hunnit med alla åtgärder som planerats pga av vakanser och nödvändig prioritering av andra om-

råden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Framtagning av rutin och riktlinjer vid synpunktshantering är ett pågående ärende på medborgar-

service- och processtöd. Riktlinjer och rutiner som ska stärka enhetligheten och att synpunkter be-

handlas korrekt av förvaltning. 

Fortsatt utvecklingsarbete med informationen på hemsidan under 2017. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -45,5 -45,4 0,1 

Summa investering -6,8 -4,2 2,5 

I summa investering, budget, ingår ofördelade medel från investeringspotten med 6,7 mnkr. Pro-

gnosen förutsätter att den skattefinansierade delen av investeringspotten tas i anspråk, medans den 

taxefinansierade delen inte tas i anspråk. 

Servicesektionen visar ett överskott om 0,1 mnkr, vilket är nettot av ett antal befarade över- och un-

derskott. Bland underskotten finns kostnader för tidigare kommunchefen. Bland de prognostiserade 

överskotten finns bland annat vakanser. 
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Personal 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Antal personer   

Tillsvidareanställda 34 34 

Visstidsanställda 4 3 

Timanställda 1 1 

Antal årsarbetare 36,79 36,32 

   

Timanställda   

Antal timmar 96 210 

Antal årsarbetare 0,19 0,42 
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Näringsliv- och Strategisektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Näringsliv- och Strategisektionens områden är näringsliv, information och kommunikation, mark-

nadsföring, fysisk planering, miljöstrategiska frågor, kollektivtrafik, skolskjuts, turism, landsbygds-

utveckling, folkhälsa och strategiska infrastrukturfrågor. Sektionen är även kontakten mot gemen-

sam nämnd inom Bygg och miljö. 

Sektionens arbete tar i mycket sikte på kommunens långsiktiga utveckling och bedrivs ur ett med-

borgarperspektiv och i nära kontakt med de som berörs. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Näringsliv- och Strategisektionen prognostiserar att uppnå 1 av de övergripande målen helt samt 6 

mål delvis och 2 kommer ej att uppnås. 

Miljö- och bygg i Ulricehamn prognostiserade ett överskott efter mars månad. Tranemo kommuns 

andel av detta överskott är 0,2 mnkr. Sektionen i övrigt beräknar att ha en budget i balans vid årets 

slut. 

Sammanfattande analys 

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

behov: 

Förvaltningen arbetar för att göra hemsidan än mer tillgänglig och med rätt information. Sektionen 

har god tillgänglighet, personligen, mail och via telefon. Ett nytt intranät ses som viktigt och har 

prioriterats som en 4:a av IT-styrgruppen för att tas med i budgetarbetet. 

Medborgarna söker folkhälsobidrag (hittills 2 beviljade bidrag), dock kan informationen om bidra-

get och dess syfte/mål förbättras. 

I möte med medborgare/näringsliv är vi lyhörda för deras behov och skapar aktiviteter som fram-

kommit i dialogen. Att vi inte når målet fullt ut beror på bristande resurser för att möta de behov 

som efterfrågas. 

Arbetet med att ta fram fler Infopoints har resulterat i två nya platser än så länge samt möten med 

samtliga Infopoints i Sjuhärad. Ett aktivt arbete sker med inlägg på Facebook och Instagram som lett 

till fler och aktivare besökare. 

För att öka tillgängligheten har kommunen även i år att infört gratis resor för ungdomar födda mel-

lan 1998-2002 som gäller under juni, juli och augusti 2017 samt seniorkort. 

Arbetet med att få till ytterligare tågstopp i Länghem och Grimsås intensifieras med politik och 
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tjänstemän lokalt och regionalt. Arbetet med att lyfta vikten av kust till kustbanan samt arbeta för 

2+1 väg längs rv27 pågår. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv: 

Det finns trygghetspunkter att arbeta på, både i skolmiljö och i medborgares boendemiljö. Sårbarhe-

ten i att inte ha en "egen" utbildad COPE-ledare (föräldrastöd (3-12 år)) är märkbar. Vi arbetar för att 

nyutbilda fler ledare. PREP - relationsstöd blev inställd under våren 2017 pga få anmälda. Arbete 

med "Utmärkta föreningar" kommer det att tas ett omtag kring. Pga personalomsättning så har akti-

viteten blivit eftersatt. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

service, snabb och korrekt handläggning: 

Inom sektionen pratar vi om vem vi är till för och anpassar kommunikationsform utifrån mottaga-

ren. Vi återkopplar när kontakt tagits med tjänsteman. Vid frånvaro läggs alltid in meddelande när 

man är tillbaka och att vid kortare frånvaro så återkopplar vi så snart som möjligt. Vid längre från-

varo hänvisas till reception eller kollega på plats. Triokoppling till hemsidan är igång men inte fullt 

ut på grund av tekniska problem. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla avseenden: 

Bostadsförsörjningsplan är antagen i maj 2017. Förvaltningen arbetar för att erbjuda ett varierat ut-

bud av boendemöjligheter i kommunen som helhet. Just nu arbetas det på planer för både flerbo-

stadshus och villor. Efterfrågan på planer som tillåter flerbostadshus är störst. Det finns en variation 

av planer och en viss beredskap för att möjliggöra en ännu större bred av planer. Förstärkning för 

att skapa fler detaljplaner har skett genom att det från och med 1 mars finns ytterligare en planarki-

tekt. 

Inom miljöstrategiska arbetet har vi i år brutit ner tidigare mål och därmed skärpt och förtydligat 

vad vi menat med hållbar planering. Arbetet med främst ekosystemtjänster och förtydligandet av 

vad vi menar med hållbart byggande kommer fortsätta under 2017. Att få med ekosystemtjänster i 

detaljplanearbetet kommer intensifieras framöver. 

Vi har fortfarande vattendrag som är påverkade av försurning som inte kalkas. Arbetet har dock 

påbörjats för att komma till rätta med det men arbetet tar tid. Biotopkartering av Musån är en del av 

att upprätta ett åtgärdsområde för kalkning som planeras i år. Kunskapen om vandringshinder är 

fortsatt låg inom kommunens mark. Naturvårdsplanen implementeras i förvaltningen och hand-

lingsplan är framtagen. Många resor till möten kan ersättas av videokonferenser eller resfria möten 

via lync. Ska vi nå regionala och nationella mål om fossilbränslefria fordonsflottor bör kommunen 

sätta nya fordonsmål. 

Tranemo kommun har årligen dialog med Västtrafik i syfte att utveckla kollektivtrafiken. Kommu-

nen ges möjlighet att beskriva utbyggnadsplaner och samhällsförändringar som kan påverka kollek-

tivtrafiken. Utöver detta ges kommunen möjlighet att påverka utformandet av trafikförsörjnings-

programmet som styr utvecklingen av kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som kommu-

nen kan påverka kollektivtrafikens utveckling. Arbetet med att få till stånd stationslägen i Länghem 

och Grimsås intensifieras. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat: 

Under våren har ytterligare två paket kommit ut för marknadsföring där aktörer gått ihop och er-
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bjuder paket till besökare. Här har vi från turistorganisationerna Ulricehamn och Tranemo varit 

med i processen. Nätverket för turismansvariga har satt en mer intensiv mötesagenda i ett försök att 

få till fler gemensamma projekt och att få en starkare roll i andra konstellationer och organ. 

Brist på dialog mellan myndighetsutövning och näringsliv samt längre handläggningstider är ett 

förbättringsområde. Dialog och information från kommunen kan förbättras och ett arbete har startat 

upp och kommer genomföras under våren 2017. Näringslivet upplevde 2016 en sämre service, säm-

re attityder till företagande samt försämring inom tillämpning av lagar och regler. (nya resultat 

kommer i maj). 

Näringslivsansvarig i förvaltningen har begränsade tidsresurser för att uppnå de målvärden som är 

satta inför 2017. Att skapa dialog, information, mötesplatser, delta i nätverk och företagsbesök tar 

mer tid än vad som finns idag för att genomföra alla aktiviteter. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 

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

Vid företagsbesök och nätverksträffar förs en dialog med näringslivet som sedan skapar aktiviteter 

som framkommit i dialogen. Det finns ett behov av ökat nyföretagande samt fokus på att stärka och 

skapa möjligheter för företag att växa/utvecklas. Företagen upplever att informationen till näringsli-

vet försämrats samt att dialogen kan förbättras. 

Inom samtliga områden bjuder vi in till information och dialog, det kan vara planarbete, tex fördju-

pad översiktsplan i Länghem. Vi försöker i största mån att synas och informera samt skapa aktivite-

ter och göra besök men personella resurser gör att det inte kan ske i den omfattning som behövs. 

  

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

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

behov: 

Att skapa en bättre struktur på hemsidan för att nå ut med aktuell information. 

Öka samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinansieras av kommunalförbundet 

och andra aktörer. Öka dialogen och informationen gentemot näringslivet för att möta deras behov. 

Planera höstens ambassadörsresor inom besöksnäringen och marknadsföra dem. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv: 

BRÅs nya struktur med arbetsgrupper Trafik, Unga och Våldsbejakande Extremism är igång. Ett 

möte har skett i Trafik, Unga och två möten i Våldsbejakande Extremism. Verksamheten söker möj-

ligheter för att utbilda någon inom kommunal verksamhet i COPE - föräldrastöd (3-12 år). 

PREP - relationsstöd tas ett omtag till höst 2017 tillsammans med ledare, Svenljunga kommun och 

en boostföreläsning i samband med släpp av datum för hösten planeras. Utveckling av Volontär-

poolsidé pågår i en grupp av integrationssamordnare och aktivitetssamordnare, folkhälsostrateg. 

Fysisk Aktivitet och levnadsvanor ska jobbas med i åldersgrupp 8-12 år till att börja med. 

Med bättre kommunikationer skapar vi förutsättningar för ökad rörelse och ökad tillgänglighet. 

Tranemo kommun har kontinuerlig kontakt med Västtrafik för att förbättra kommunikationerna i 

kommunen genom ökad turtäthet och bättre trafiksäkerhet. 



30 (76) 

 
 

 

 

Förvaltningen jobbar med gestaltning av allmänna ytor för att trygga en säker och trivsam miljö, 

tillgänglig för alla. Ett flertal verktyg saknas för att avgöra om planerad byggnation är ekologisk 

hållbar. Riktlinjer och/eller mått på hållbar byggnation bör tas fram, kulturmiljöprogram uppdateras 

och metoder att redovisa ekosystemtjänster i detaljplaner saknas. 

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

service, snabb och korrekt handläggning: 

Förvaltningen strävar efter att ge invånarna ett gott bemötande, bra service och korrekt handlägg-

ning. 

Vi ska vara pålästa och uppdaterade inom våra områden och göra löpande omvärldsbevakning. 

delta i nätverk är ett en del i att hålla kunskapsnivån uppdaterad och aktuell. 

Arbeta ytterligare för att fler genomgår den digitala värdskapsutbildningen inom turism. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla avseenden: 

Riktlinjer och/eller mått på hållbar byggnation bör tas fram, kulturmiljöprogram uppdateras och 

metoder att redovisa ekosystemtjänster i detaljplaner saknas. 

Fortsätta arbetet med att uppmuntra och möjliggöra för ett ökat kollektivt resande som första reseal-

ternativ. Fler tågstopp, ökad infrastruktur kring kollektivtrafik. 

Vi har fortfarande vattendrag som är försurade. Men arbetet med att ta fram nya kalkningsåtgärder 

fortskrider och vi har gott hopp att kunna nå målet 2018. Problem med konnektiviteten i våra vat-

tendrag är oförändrad medan kunskapen om våra vatten har ökat. Upphandling pågår för att göra 

kalkningsberäkningar för Musån. Jälmån som också är försurningsbedömd ska analyseras för ev 

omklassning. De åtgärder som föreslagit i naturvårdsplanen har varit svåra att genomföra pga prio-

ritering av andra miljömål. 

Arbetet med laddinfrastrukturplan är påbörjad vilket förhoppningsvis leder till att laddstolpar för 

elbilar kan börja sättas upp under främst 2018. Nyttjandet av kollektivtrafik vid tjänsteresor var hög 

under de första månaderna. Planerad uppdatering av officepaket underlättar möjligheten att ha res-

fria möten och seminarier. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat: 

Bättre dialog med näringslivet för att förstå varandras vardag och behov. Införande av digitalt ny-

hetsbrev med prenumerationsmöjlighet. Nätverk mellan Bygg och aktiva näringslivsaktörer som 

söker bygglov har initierats och startats upp. För att uppnå ett bättre företagsklimat bör en förstärk-

ning ske för att möjliggöra ett aktivare arbete gentemot näringslivet. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. 

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

Ökad samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinansieras av kommunalförbundet. 

Fler företagsbesök samt införande av digitalt nyhetsbrev med prenumerationsmöjlighet kommer att 

tas fram under våren 2017 och informeras brevledes till samtliga företagare i kommunen. 

Inom folkhälsoarbetet kommer föreläsningar om vårt lokala folkhälsoarbete i kommunen genomfö-

ras för att visa vilka möjligheter som finns. Folkhälsobidraget är till för att öka delaktigheten i sam-

hället och känna att man har ett inflytande i kommunen. Två bidrag är sökta och beviljade. Bidraget 

ska uppmuntra till förutsättningarna för välviljan att sprida folkhälsoinsatser i kommunen. 
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Under våren har det inte varit många aktiviteter kopplade till leaderprojekt, I arbetet med att stärka 

besöksnäringen så genomförs företagsbesök regelbundet samt medverkar på informationsträffar om 

projektmöjligheter, för att sedan sprida informationen i våra kanaler. 

  

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

Målet prognostiseras att delvis uppnås. 

Analys 

Hemsidan innehåller aktuell information som berör folkhälsomålen, med tips på länkar och vägled-

ning. Sektionen har god tillgänglighet, personligen, mail och via telefon. Ett nytt intranät har priori-

terats som en 4:a av IT-styrgruppen. Planen är att ett förslag ska finnas med i budgetarbetet för 2018. 

Samarbete sker med Ulricehamns kommun. 

Medborgarna söker folkhälsobidrag (hittills 2 beviljade bidrag), dock kan informationen om bidra-

get och dess syfte/mål förbättras. 

Goda möjligheter ses att på ett givande sätt nå medborgare med korta, tydliga och enkla nyheter 

och information. Tillgängligheten anses bra och arbetar för fler förbättringar i samverkan med alla 

som vi samverkar med. 

Vid företagsbesök och nätverksträffar förs en dialog med näringslivet som sedan skapar aktiviteter 

som framkommit i dialogen. Det finns ett behov av ökat nyföretagande samt fokus på att stärka och 

skapa möjligheter för företag att växa/utvecklas. 

Arbetet med att ta fram fler Infopoints har resulterat i två nya platser än så länge samt möten med 

samtliga Infopoints i Sjuhärad. En gemensam fiskebroschyr planeras i samarbete med Svenljunga 

och ska vara klar till sommaren. 

Ett aktivt arbete sker med inlägg på Facebook och Instagram som lett till fler och aktivare besökare. 

Ett antal audioguider för besöksmål, främst utmed banvallen, håller på att tas fram tillsammans 

med Ulricehamn. 

För att öka tillgängligheten kommer kommunen även i år att införa gratis resor för ungdomar födda 

mellan 1997-2002 som gäller under juni, juli och augusti 2017. 

Arbetet med att få till ytterligare tågstopp i Länghem och Grimsås intensifieras mot politik och 

tjänstemän i de statliga verken. 

Arbetet med att lyfta vikten av kust till kust banan samt arbeta för 2+1 väg längs rv27 pågår. 

  



32 (76) 

 
 

 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att skapa en bättre struktur på hemsidan för att nå ut med aktuell information inom folkhälsoom-

rådet. Prioriterat där kommer att vara det som känns relevant för medborgarna t.ex nytt kring hälso-

främjande aktiviteter, lokalt som nationellt. 

Ökad samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinansieras av kommunalförbundet 

och andra aktörer. 

Planera höstens ambassadörsresor inom besöksnäringen och marknadsföra dem. 

Öka dialogen med näringslivet för att möta deras behov. 

  

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

prognosen att målet inte helt kommer att uppnås. 

Analys 

Målet att vi skapar förutsättningar för att det finns möjligheter att leva ett bra liv i Tranemo kom-

mun, vilket erbjuds med de aktiviteter som skapas, genomförs och följs upp. Det finns områden att 

arbeta på och förbättra. Det finns trygghetspunkter att jobba på, både i skolmiljö och i medborgares 

boendemiljö. Sårbarheten i att inte ha en "egen" utbildad COPE-ledare (föräldrastöd (3-12 år)) är 

märkbar. Vi arbetar för att nyutbilda fler ledare. PREP - relationsstöd blev inställd under våren 2017 

pga få anmälda. 

Arbete med "Utmärkta föreningar" kommer det att tas ett omtag kring. Pga personalomsättning så 

har aktiviteten blivit eftersatt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

BRÅs nya struktur med arbetsgrupper Trafik, Unga och Våldsbejakande Extremism är igång. Ett 

möte har skett i Trafik, Unga och två möten i Våldsbejakande Extremism. Styrgruppsmöte övergri-

pande är inbokat och sker i juni 2017. Folkhälsostrateg söker vägar att utbilda någon inom kommu-

nal verksamhet i COPE - föräldrastöd (3-12 år). 

Kring PREP - relationsstöd tas ett omtag till höst 2017 tillsammans med ledare, Svenljunga kommun 

och en boostföreläsning i samband med släpp av datum för hösten planeras. 

Utveckling av Volontärpoolsidé pågår i en grupp av integrationssamordnare och aktivitetssamord-

nare, folkhälsostrateg. 

Fysisk Aktivitet och levnadsvanor ska jobbas med i åldersgrupp 8-12 år till att börja med. 

Med bättre kommunikationer skapar vi förutsättningar för ökad rörelse och ökad tillgänglighet. 

Tranemo kommun har kontinuerlig kontakt med Västtrafik för att förbättra kommunikationerna i 

kommunen genom ökad turtäthet och bättre trafiksäkerhet. 
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Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får 

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Prognostiseras att uppnås 

Analys 

Inom sektionen pratar vi om vem vi är till för och anpassar kommunikationsform utifrån mottaga-

ren. Vi återkopplar när kontakt tagits med tjänsteman. Vid frånvaro läggs alltid in meddelande när 

man är tillbaka och att vid kortare frånvaro så återkopplar vi så snart som möjligt. Vid längre från-

varo hänvisas till reception eller kollega på plats. 

Triokoppling till hemsidan är igång men inte fullt ut. Det finns i dagsläget inte möjlighet att se hän-

visningar som är ett led till att själv få information via hemsida. Det finns tekniska problem med 

integrationen mellan Wordpress och Trio. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förvaltningen strävar efter att ge invånarna ett gott bemötande, bra service och korrekt handlägg-

ning. 

Vi eftersträvar att vara pålästa och uppdaterade inom våra områden. Löpande omvärldsbevakning 

och nätverk ett en del i att hålla kunskapsnivån uppdaterad och aktuell. 

Arbeta ytterligare för att fler genomgår den digitala värdskapsutbildningen inom turism. 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Riskerar att inte nås 

Analys 

Ett flertal verktyg saknas för att avgöra om planerad byggnation är ekologisk hållbar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Riktlinjer och/eller mått på hållbar byggnation bör tas fram, kulturmiljöprogram uppdateras och 

metoder att redovisa ekosystemtjänster i detaljplaner saknas. 

  

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis uppnå målet. 



34 (76) 

 
 

 

 

Analys 

Införandet av seniorkort och ungdomskort ökar det kollektiva resandet. Tranemo kommun har årli-

gen dialog med Västtrafik i syfte att utveckla kollektivtrafiken. Kommunen ges möjlighet att beskri-

va utbyggnadsplaner och samhällsförändringar som kan påverka kollektivtrafiken. Utöver detta ges 

kommunen möjlighet att påverka utformandet av trafikförsörjningsprogrammet som styr utveck-

lingen av kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som kommunen kan påverka kollektivtra-

fikens utveckling. 

Åtgärder 

Fortsätta arbetet med att uppmuntra och möjliggöra för ett ökat kollektivt resande som första reseal-

ternativ. Fler tågstopp, ökat infrastruktur kring kollektivtrafik. 

  

God ekologisk och kemisk status i kommunens mark, vattendrag och sjö-

ar (Vatten) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Riskerar att inte nås 

Analys 

Vi har fortfarande vattendrag som är försurade. Men arbetet med att ta fram nya kalkningsåtgärder 

fortskrider och vi har gott hopp att kunna nå målet 2018. Problem med konnektiviteten i våra vat-

tendrag är oförändrad medan kunskapen om våra vatten har ökat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Upphandling pågår för att göra kalkningsberäkningar för Musån. Jälmån som också är försurnings-

bedömd ska analyseras för ev omklassning. 

  

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Delvis 

Analys 

De åtgärder som föreslagit i naturvårdsplanen har varit svåra att genomföra pga prioritering av 

andra miljömål. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Naturmålet måste prioriteras under hösten om naturvårdsplanens mål ska nås. 
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Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

delvis 

Analys 

Arbetet med laddinfrastrukturplan är påbörjad vilket förhoppningsvis leder till att laddstolpar för 

elbilar kan börja sättas upp under främst 2018. Nyttjandet av kollektivtrafik vid tjänsteresor var hög 

under de första månaderna. Planerad uppdatering av officepaket underlättar möjligheten att ha res-

fria möten och seminarier. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet prognostiseras delvis att nås. 

Analys 

Under våren har ytterligare två paket kommit ut för marknadsföring där aktörer inom besöksnär-

ingen gått ihop och erbjuder paket till besökare. Här har vi från turistorganisationerna Ulricehamn 

och Tranemo varit med i processen. 

Nätverket för turismansvariga har satt en mer intensiv mötesagenda i ett försök att få till fler ge-

mensamma projekt och att få en starkare roll i andra konstellationer och organ. 

Brist på dialog mellan myndighetsutövning och näringsliv samt längre handläggningstider är ett 

förbättringsområde. Dialog och information från kommunen kan förbättras och ett arbete har startat 

upp och kommer genomföras under våren 2017.  Näringslivet upplevde 2016 en sämre service, säm-

re attityder till företagande samt försämring inom tillämpning av lagar och regler. (nya resultat 

kommer i maj) 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bättre dialog med näringslivet för att förstå varandras vardag och behov. 

Införande av digitalt nyhetsbrev med prenumerationsmöjlighet. Nätverk mellan Byggenhet och 

aktiva näringslivsaktörer som söker bygglov har initierats och startats upp. 

Under våren har ytterligare två paket kommit ut för marknadsföring där aktörer gått ihop och er-

bjuder paket till besökare. Här har vi från turistorganisationerna Ulricehamn och Tranemo varit 

med i processen. Nätverket för turismansvariga har satt en mer intensiv mötesagenda i ett försök att 

få till fler gemensamma projekt och att få en starkare roll i andra konstellationer och organ. 

Brist på dialog mellan myndighetsutövning och näringsliv samt längre handläggningstider är ett 

förbättringsområde. Dialog och information från kommunen kan förbättras och ett arbete har startat 

upp och kommer genomföras under våren 2017. Näringslivet upplevde 2016 en sämre service, säm-

re attityder till företagande samt försämring inom tillämpning av lagar och regler. (nya resultat 

kommer i maj). 
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Näringslivsansvarig i förvaltningen har begränsade tidsresurser för att uppnå de målvärden som är 

satta inför 2017. Att skapa dialog, information, mötesplatser, delta i nätverk och företagsbesök tar 

mer tid än vad som finns idag för att genomföra alla aktiviteter. 

  

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Vid företagsbesök och nätverksträffar förs en dialog med näringslivet som sedan skapar aktiviteter 

som framkommit i dialogen. Det finns ett behov av ökat nyföretagande samt fokus på att stärka och 

skapa möjligheter för företag att växa/utvecklas. Företagen upplever att informationen till näringsli-

vet försämrats samt att dialogen kan förbättras. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ökad samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinansieras av kommunalförbundet. 

Fler företagsbesök samt införande av digitalt nyhetsbrev med prenumerationsmöjlighet kommer att 

tas fram under våren 2017 och informeras brevledes till samtliga företagare i kommunen. 

Inom folkhälsoarbetet kommer föreläsningar om vårt lokala folkhälsoarbete i kommunen genomfö-

ras för att visa vilka möjligheter som finns. Folkhälsobidraget är till för att öka delaktigheten i sam-

hället och känna att man har ett inflytande i kommunen. Två bidrag är sökta och beviljade. Bidraget 

ska uppmuntra till förutsättningarna för välviljan att sprida folkhälsoinsatser i kommunen. 

Under våren har det inte varit många aktiviteter kopplade till leaderprojekt, I arbetet med att stärka 

besöksnäringen så genomförs företagsbesök regelbundet samt medverkar på informationsträffar om 

projektmöjligheter, för att sedan sprida informationen i våra kanaler. 

Analys 

Trygghetsvandringar är ej genomförda ännu. Två planeras att göras under 2017. 

 

  



37 (76) 

 
 

 

 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -21,2 -21,0 0,2 

Summa investering -0,5 -0,5 0 

Miljö- och bygg i Ulricehamn prognostiserade ett överskott efter mars månad. Tranemo kommuns 

andel av detta överskott är 0,2 mnkr. Sektionen i övrigt beräknar att ha en budget i balans vid årets 

slut. 

Personal 

Sektionen har utökats med en planarkitekt till för att skapa förutsättningar för genomförande av 

detaljplaner för att främja bostadsbyggandet samt samhällsfunktioner. Samhällsplanerare är föräld-

raledig och ersättare har ej kunnat hittats för ledigheten. En kommunikatör kommer vara föräldra-

ledig juli 2017-mars 2018. Ersättare har anställts på 60 % under perioden augusti 2017-februari 2018. 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Antal personer   

Tillsvidareanställda 9 8 

Visstidsanställda 0 0 

Timanställda 2 0 

Antal årsarbetare 8,80 8,00 

   

Timanställda   

Antal timmar 0 0 

Antal årsarbetare 0 0 



38 (76) 

 
 

 

 

Lärandesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Övergripande beskrivning 

Lärandesektionen är indelad i fyra verksamhetsområden. 

1. Grundskola, Förskola och Särskola. Grundskola bedrivs idag i sex av kommunens orter och För-

skola i kommunens regi i totalt tio orter. Särskolan ligger i centralorten men en del elever i de lägre 

åldrarna läser integrerat på skolorna nära hemorten. I centralorten finns också kommunens enda 7-9 

skola, Tranängskolan. 

2. Kultur och Fritid. Inom Kultur ryms Kulturskolan och Folkbiblioteket vilka båda ligger i central-

orten. Folkbiblioteket har även en ny och modern bokbuss som servar övriga orter och skolor. Un-

der Fritid organiseras fritidsgårdar som finns på fyra orter i kommunen och även föreningsstöd som 

bistår kommunens föreningar med stöd och ekonomiska bidrag. 

3. Område Gymnasium. Tranemo Gymnasieskola ligger mitt i centralorten och erbjuder en bra mix 

av studieförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildningar. Gymnasiet bedriver även 

viss vuxenutbildning och SFI. 

4. Gemensam verksamhet. Innefattar ett mindre kansli som leder, planerar och administrerar sek-

tionen. Härifrån hanteras även övergripande frågor såsom skolskjutsar, ersättning/bidrag/avtal med 

andra huvudmän etc. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Vi kommer inte nå resultatmålen med en budget i balans. För vår verksamhet så är det kvalitetsana-

lysen i juni som är den stora genomlysningen av verksamheten. Detta då utfallet i skola i och med 

läsårsavslutning men såväl kultur och fritid analyseras. Vi förväntar oss inga större skillnader i re-

sultat än föregående år. Där vi framförallt vill nå bättre resultat är utgångsvärdet i grundskolan. 

Sammanfattande analys 

Sektionen beräknas inte nå budgeten i balans år 2017. 

En av de större anledningarna till budgetunderskottet är höga kostnader för interkommunal ersätt-

ning för gymnasieutbildning. Budgeten är anpassad efter ett färre antal elever i andra gymnasiesko-

lor än utfallet. Även den interkommunala ersättningen för gymnasiesärutbildning beräknas översti-

ga budget, detta p.g.a. två elever som börjar gymnasiesär till hösten men inte finns med i budget. 

Dessa elever har heller inte möjlighet att ta bussen till skolan vilket leder till högre skolskjutskost-

nader. 
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Förutom underskottet vad gäller de interkommunala kostnaderna för gymnasiet beräknas även de 

interkommunala intäkterna att visa ett underskott mot budget i år p.g.a. felprognostisering vad 

gäller antalet elever från andra kommuner. Även skolskjutskostnaderna för gymnasiet beräknas att 

gå över budget. Ytterligare en orsak till underskottet på gymnasiet är lönekostnaden för fritidsleda-

ren som skulle finansieras med statsbidraget välfärdsmiljarder. Gymnasiet har visserligen fått ram 

för detta men inte så att det täcker den heltidstjänst som fritidsledaren har. 

Även undervisningskostnaden, alltså kostnaden för lärarnas löner, på gymnasiet är prognostiserat 

till ett underskott. Detta underskott beror på ökade kostnader för grundskoleengelska och SvA 

p.g.a. fler elever med annat modersmål och dispens engelska. 

Underskottet på området för Kultur och Fritid beror helt och hållet på lönekostnaderna för de två 

fältassistenterna som nu är anställda för att försöka minska oroligheterna i bl.a. simhallen. 

Både inom förskola och skola har personalförstärkning gjorts för att möta flera elevers behov av 

extra stöd och resurs. 

I bokslutet 2016 bokade vi endast upp 75% av det bidraget från Migrationsverket som vi ansökt om 

2016. I början av 2017 har nu bidraget för förra året kommit in och vi kan se att vi får mer än det vi 

bokat upp i bokslutet. Det som inte finns uppbokat tillfaller då resultatet 2017 och hade det inte varit 

för det bidraget hade alltså sektionens underskott varit betydligt större. 

En förbättring av utgångsvärdet i grundskolan ser vi inte komma i år. Dels beroende på att vi har 

många nyanlända med kort tid i svensk skola och ett flertal elever med stort behov av stöd där vi 

inte lyckats nå eleverna i tillräcklig utsträckning.  

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Om sektionen ska kunna nå budget i balans 2017 blir personalnedskärningar aktuellt. Dock måste vi 

vara försiktiga med nedskärningar på fritidshem, F-3 och förskola p.g.a. de riktade statsbidrag som 

finns till dessa områden. Minskar vi personalstyrkan där finns stor risk att vi blir återbetalnings-

skyldiga för bidragen. De områden som då återstår att göra nedskärningar på är sektionens övergri-

pande verksamhet, gymnasiet, biblioteket, kulturskolan, fritid, år 4-9 och särskolan. 

Sektionen ser små vinster i att göra personalnedskärningar som ska ge så stor ekonomisk effekt på 

så kort tid. För att kunna nå budget i balans krävs då att personal sägs upp endast inom de områden 

som inte är omfattade av de riktade statsbidragen och eftersom att det här ska ge ekonomisk vin-

ning på ett knappt halvår innebär det uppsägning av mer personal än om det hade handlat om att 

ge resultat på ett helt år. Med andra ord kommer eventuella personalnedskärningar att slå hårt på 

personalstyrkan i ovan nämnda områden vilket i sin tur leder till extremt hög belastning på återstå-

ende personal. Detta ökar risken för sjukskrivningar som då generar höga vikariekostnader. 

Istället ser sektionen att det är rimligt att vi under året arbetar med att minska underskottet. Det 

kommer vi att göra genom att bl.a. vara försiktiga med vikarietillsättning, endast köpa in undervis-

ningsmaterial och övrigt material som är absolut nödvändigt samt vara restriktiva med kurser och 

utbildningar. 

Nulägesanalysen i samverkan bästa skola ska bli klar inför nästa läsår. Vi räknar med att insatser 

under lå 17/18 ska ge effekt på utgångsvärdet 2018. 
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Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånar-

nas behov samt vara tillgänglig för alla kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

Kultur och Fritid bra. 

Förskolan kö. 

Analys 

Förskolan delvis fullbelagd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

1. Utbyggnad pågår. 

2. En tvärgrupp har satts samman för att genomföra en lokalutredning som ser på lång och 

kort sikt. Fortsatta beslut om förskolan kommer behöva fattas. 

Biblioteket ska vara ett självklart centrum för kulturen i Tranemo kom-

mun, där mångfald, öppenhet och närhet präglar verksamheten. Att besö-

ka biblioteket ska vara en upplevelse som överraskar. (Biblioteksplan- 

den demokratiska mötesplatsen)) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Biblioteket ska inspirera till läsning och till möten med litteraturen. (Bib-

lioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Biblioteket ska ligga i framkant vad gäller modern teknik och digital ut-

veckling samt verka för att digital information och kommunikation blir 

tillgänglig för alla. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 
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Biblioteket ska vara platsen för kultur och kulturella upplevelser. (Biblio-

teksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sammanfattning av betygsresultat 

Åk 6 

•Bättre meritvärden på en av skolorna - övriga sämre 

•Totalt lägre meritvärde än tidigare 

•Flickornas resultat är högre på 4 av 5 skolor 

Åk 7-9 

•Bättre meritvärden i åk 7 och 9 

•Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har minskat i åk 9 men i övriga årskurser stora 

skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (78,7 % är behöriga till yrkesprogram ) 

•Andelen elever i åk 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen har minskat 

•Andelen elever med betyget A har ökat 

Gymnasiet 

•Det genomsnittliga slutbetyget har ökat 

•Andel elever med minst E har ökat 

•Behörigheten till högskolestudier är 69 %. 

Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

I förskolan är måluppfyllelse 73,3% (av totalt 121 mått är 41 delvis uppfyllda och 73 helt uppfyllda). 

I fritidshemmet är måluppfyllelsen 70,8% (av totalt 60 mått är 17 delvis uppfyllda och 34 helt upp-

fyllda). 

Analys 

Detta målet handlar om förskolans och fritidshemmens kärnverksamhet (att stimulera och bidra till 

varje barns utveckling och lärande). 

De olika förskolorna jobbar här med olika läroplansmål såsom att utveckla ett nyanserat talspråk, 
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ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. Andra exempel är att barnen ska utveckla sin förmåga 

att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrep-

pen. 

I fritidshemmen innebär detta målet att utveckla elevernas förmåga inom språk och kommunika-

tion, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter. 

En av orsakerna till den relativt goda måluppfyllelsen är att framför allt förskolorna har utvecklat 

sitt systematiska kvalitetsarbete, vilket bl.a. har medfört strukturerade pedagogiska planeringar 

utifrån läroplansmålen och barnens behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förskolorna fortsätter sitt påbörjade arbete med den pedagogiska dokumentationen så att varje 

barns utveckling ligger till grund för förskolans planering och uppföljning. 

Fritidshemmen har fått ett förtydligat uppdrag från Skolverket, vilket bl.a. inneburit nya styrdoku-

ment. Den satsningen som kommunen gör för att stärka fritidsverksamheten behöver fortsätta. 

Varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssö-

kande, kommunikation, skapande och lärande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

IKT-satsningen löper enligt plan. 

Analys 

Viss riktningsförändring tagen i F-6. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad med Google apps for education (GAFE). 

Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen. 

(Utvecklad elevhälsa) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Överlag god. 

Analys 

Förstärkningar har gjorts och Elevhälsan har prioriterats. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt Elevhälsoplanens intentioner. 
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Utveckla undervisningen i matematik 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen för utbildningsinsatsen är god. Elevernas resultat återstår att se om det blivit någon 

effekt. 

Analys 

Matematiklyftet har upplevts positivt av alla deltagare och avslutas i år. Sista läsåret har samtliga 

genomfört en IKT-modul. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Implementera den nya didaktiska kunskapen i undervisningen och fortsätta det kollegiala lärandet. 

Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. Ett omtag togs i frågan då det ordnades en kompetensutveck-

lingsdag 7 mars för all personal från förskola upp till gymnasiet. 

Analys 

Rektors/Förskolechefs prioritering, lokala engagemanget och medarbetarnas förkunskaper har haft 

stor betydelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mer styrdokument och stödmaterial från Skolverket har kommit 2016. Detta tillsammans med en 

plan för Tranemo kommun kommer att säkra upp arbetet. 

Förstelärarna ska bidra till utveckling av skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Totalt sett har förstelärarnas arbete upplevts värdefullt. Effekterna genomslaget på elevernas resul-

tat är svårt att se i ett så här tidigt skede. 

Analys 

Effekterna varierar skolorna emellan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppföljning och utvärdering av uppdragen. 
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Biblioteksverksamheten ska stärka elevernas måluppfyllelse. (Biblioteks-

plan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Barnens/elevernas/de studerandes trivsel och nöjdhet i förskola, fritids-

hem och skola ska vara på en hög nivå samt målgruppen för verksamhe-

ten inom kultur och fritid 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Trivseln och tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög. 

Trivsel Föräldrar, förskolan har ökat något till 98% skolan backat något till 90%. 

Trivsel Elever ligger på 92%. 

Trygghet föräldrar Förskola 97%, Skola föräldrar 90% och elever skola 92% 

Kultur- och fritidsverksamheten har höga "nöjdhetsindex". 

Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem 

och skola samt målgruppen för verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Trivseln och tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög. 

Trivsel Föräldrar, förskolan har ökat något till 98% skolan backat något till 90%. 

Trivsel Elever ligger på 92%. 

Trygghet föräldrar Förskola 97%, Skola föräldrar 90% och elever skola 92% 

Kultur- och fritidsverksamheten har höga "nöjdhetsindex". 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Trivseln och tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög. 

Trivsel Föräldrar, förskolan har ökat något till 98% skolan backat något till 90%. 

Trivsel Elever ligger på 92%. 

Trygghet föräldrar Förskola 97%, Skola föräldrar 90% och elever skola 92% 

Kultur- och fritidsverksamheten har höga "nöjdhetsindex". 
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Tranemo bibliotek ska stödja det livslånga lärandet genom att vara ett 

lokalt kunskapscentrum för formellt och informellt lärande. Biblioteket 

ska stödja och stimulera läslust och språkutveckling. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon 

får ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

95% av föräldrarna i förskolan upplever att de blir bemötta på ett positivt och professionellt sätt. 

I servicemätningen i KKIK så frågan kring bemötande var inom Lärandesektionen 100% måluppfyl-

lelse. 

Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Tillgängligheten per telefon varierar från 50-67%. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Tillgängligheten på E-post är 100%. 

Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

95% av föräldrarna i förskolan upplever att de blir bemötta på ett positivt och professionellt sätt. 

I servicemätningen i KKIK så frågan kring bemötande var inom Lärandesektionen 100% måluppfyl-

lelse 

Biblioteket ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter även 

för personer med annat modersmål än svenska. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Följs upp av bibliotekschefen i samband med kvalitetsanalysen i juni. 

Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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På frågan om "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" svarar 84% positivt. 

På frågan ställd till föräldrar till barn i förskolan "Dialog mellan förälder och förskola är bra" är 91% 

positiva svar. 

Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sett rent till effektivitet har Tranemo kommun för många små enheter därav ligger de totala kostna-

derna högt i jämförelse med riket. 

Utveckla ett väl fungerade systematiskt brandskyddsarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Utbildningar och brandskyddsonder sker enligt plan. 

Utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet löper på enligt upprättad handlingsplan för verksamhetsåret. 

En fördjupning och presentation av utfallet görs i samband med Kvalitetsanalysen i juni. 

 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -277,5 -279,7 -2,2 

Summa investering -4,6 -4,7 -0,1 

* Om politiskt beslut fattas för ombudgeteringar kommer investeringsbudgeten att landa på 4,7 

mnkr. Om överskottet från föregående år ombudgeteras till 2017 är därför prognosen en budget i 

balans för investeringar. 

För år 2017 är prognosen för lärandesektionen ett underskott på 2,2 mnkr. 

Fler gymnasielever än budgeterat har valt att gå på andra gymnasieskolor och inkl kostnaden för 

skolskjutsen för dessa elever beräknas utfallet bli 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt som fler av 

elever folkbokförda i kommunen har valt andra skolor har färre elever från andra kommuner valt 

att gå i Tranemo och därför räknar vi med att vi får ca 0,7 mnkr mindre intäkter än budgeterat. 

Kostnaden för elever på gymnasiesärskolor och skolskjutskostnaden för dessa beräknas också 

överstiga budget, med ca 0,7 mnkr. Kostnaden för 2 elever som börjar gymnasiesärskolan till hösten 

har inte funnits med i budget och p.g.a. högre skolskjutskostnader för de eleverna slår det hårt mot 
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budgeten. 

Fritid prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr. Det underskottet motsvarar lönekostnaderna för 

fältassistenterna som anställts för att minska oroligheterna i bl.a. simhallen. 

Tranäng 7-9 beräknas visa ett underskott mot budget med 1,1 mnkr. Den stora anledningen till det 

underskottet är löner för lärare p.g.a. utökning med 1 klass vardera i årskurs 7 och 8 till hösten samt 

utökning med en specialpedagog. Till viss del kan även det underskottet förklaras med dubbelbe-

manning administrativt p.g.a. en pensionsavgång senare i år. 

Förskola och grundskola år F-6 visar sammanslaget ett underskott med ca 0,2 mnkr. Flera förskolor 

och skolor har, till följd av elever med behov av extra stöd och resurs, fått utöka personalstyrkan. De 

här extra resurserna har inte kunnat förutses och finns därför inte med i budget. 

Lärandesektionens övergripande verksamhet visar ett överskott mot budget med 4,9 mnkr. Anled-

ningen till överskottet är att vi räknar med att få 5,3 mnkr mer från Migrationsverket än vad som 

bokades upp i samband med bokslutet 2016. Av de 5,3 mnkr är 3,5 mnkr säkra. Det som sänker 

överskottet är dels finansiering av en tjänst som inte finns med i budget samt ett vite till Skolinspek-

tionen. 

Personal 

Vi har minskat antalet tim- och visstidsanställda. Medveten satsning görs inom Förskolan. 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Antal personer 585 590 

Tillsvidareanställda 373 359 

Visstidsanställda 115 100 

Timanställda 97 131 

Antal årsarbetare 466,9 440,99 

   

Timanställda 97 131 

Antal timmar 8 350 9 400 

Antal årsarbetare 16,87 18,99 
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Grundskola, förskola och grundsärskola 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 166,5 168,5 -2,0 

Särskolan visar för år 2017 ett prognostiserat underskott på 0,7 mnkr. Det underskott kan hänföras 

direkt till kostnaden för 2 elever som börjar gymnasiesärskola till hösten. Kostnaden för detta ligger 

inte med i budget. Inte heller kostnaden för deras skolskjuts till gymnasiesärskolan ligger med i 

budget och eftersom att ingen av de både eleverna kan åka buss är en ganska stor del (0,3 mnkr) 

ökade kostnader för skolskjuts. 

Tranäng 7-9 prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr. Till hösten kommer årskurs 7 och 8 att ut-

ökas till 6 klasser istället för 5 stycken vilket har krävt en utökad personalstyrka. Till hösten går en 

av skoladministratörerna i pension och för att göra den övergången så smärtfri som möjligt har en 

ersättare börjat redan i maj. Med andra ord är administration överbemannad för tillfället. 

Tranäng förskolor och F-6 samt Dalstorps rektorsområde (inkl förskolor) visar båda två ett progno-

stiserat överskott för året. Tranäng prognostiserar 0,3 mnkr i överskott och Dalstorp 0,2 mnkr. Det 

som gör att den totala prognosen för förskolorna och skolorna inom F-6 visar ett underskott är 

Limmared och Länghems rektorsområde. Prognosen för det rektorsområdet uppgår till 0,7 mnkr i 

underskott. Både Limmared- och Länghemskolan går enligt prognosen med ett underskott mot 

budget med 0,6 mnkr var. Den stora orsaken är ökade personalkostnader. Personalstyrkan har ännu 

inte kunnat anpassas utefter de budgetanpassningar som området fick. Även förskolorna i området 

(exkl. Parkhagen nattis) prognostiserar underskott för året men tack vare att behovet av moders-

målsundervisning har minskat har områdets totala underskott till viss del kunnat balanseras upp 

med hjälp av det överskottet. Trots att två rektorsområden totalt sett prognostiserar överskott har 

alla stött på ökade behov av stöd och resurser till barn och elever som inte har kunnat förutses i 

budgetarbetet.  

  



49 (76) 

 
 

 

 

Nyckeltal 

Nyckeltal Prognos 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Grundskola    

Antal elever i grundskolan 1 376 1 397 1 332 

Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr) 96 279 92 321 97 408 

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg    

Antal inskrivna barn i förskolan, 15 okt 527 528 525 

Bruttokostnad per barn i förskolan (kr) 117 575 111 274 108 545 

Antal inskrivna barn i fritidshem, 15 okt 446 411 368 

Bruttokostnad per barn i fritidshem (kr) 40 229 43 377 37 354 

Antal barn i enskilda förskolor 71 66 65 

Bidrag per barn till enskilda förskolor 

(kr) 102 669 100 710 89 160 

    

Alla elev- och barnantal gäller prognos 

15/10-2017    
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Gymnasium 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 61,8 66,4 -4,6 

Prognosen för gymnasiet år 2017 liknar väldigt mycket utfallet för år 2016 (-4,7 mnkr). Återigen är 

det de interkommunala kostnaderna som står för den största delen av underskottet, närmare be-

stämt 2,1 mnkr. 

Utöver de interkommunala kostnaderna beräknas även de interkommunala intäkterna att gå med 

underskott mot budget i år, ca 0,7 mnkr. 

Övriga underskott finns bl.a. i budgetarna för skolskjuts (0,5 mnkr), ordinarie undervisning (0,5 

mnkr), komvux på andra skolor (0,2 mnkr) och dataverksamheten (0,2 mnkr). 

Nyckeltal 

Nyckeltal Prognos 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Antal elever i gymnasieutbildning, ung-

domsgymnasiet, 15 okt 517 622 525 

-varav antal elever i Tranemo Gymnasie-

skola 326 401 345 

Kostnad per ungdomselev i Tranemo 

Gymnasieskola (kr) 121 511 125 456 122 684 

    

Elevantal gäller prognos 15/10-2017    
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Kultur och fritid 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 16,4 16,8 -0,4 

Både biblioteket och kulturskolan prognostiserar överskott mot budget för år 2017, biblioteket med 

ca 0,2 mnkr och kulturskolan med ca 0,1 mnkr. Fritid visar egentligen en budget i balans men efter-

som att det har beslutats att lönekostnaderna för fältassistenterna (som är anställda för att minska 

oroligheterna i bl.a. simhallen) ska bokföras hos fritid prognostiserar de ett underskott på 0,6 mnkr. 

Det underskottet går alltså helt och hållet att hänföra till fältassistenternas löner. 
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Omsorgssektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsområden: 

1. Gemensam verksamhet omfattar omsorgssektionens funktionschefer, myndighetschefer, sy-

stemförvaltare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt sektions-

chef. 

2. Vård och omsorg omfattar verkställighet av hemtjänst, äldreomsorg samt kommunal hälso- 

och sjukvård. 

3. Funktionsnedsättning inkluderar verkställighet av LSS-insatser, socialt stöd samt boende för 

ensamkommande flyktingbarn. 

4. Myndighetsfunktion är det verksamhetsområde där sektionens myndighetsutövning är sam-

lad. Myndighetsutövning omfattar följande lagområden; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om 

stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

Sammanfattande resultat 

Målen kommer delvis att uppnås 

Resultatmålen kommer ej att uppnås med budget i balans. Av de resultat som hittills kunnat följas 

upp gör sektionen bedömning att samtliga resultatmål kommer delvis att uppfyllas bortsett från det 

ekonomiska målet. Prognostiserat ekonomiskt resultat för år 2017 är -6,0 mnkr jämfört med budget. 

 

Sammanfattande analys 

Det bedöms ej att verksamheten kommer att kunna uppnå budget i balans samt fullt ut uppnå samt-

liga resultatmål under innevarande budgetår. Anledning är ökat antal ärenden samt ökad omfatt-

ning av biståndsinsatser. 

Inom daglig sysselsättning har antal personer med beviljade insatser enligt SoL ökat och det är svårt 

att finna lämpliga verksamheter för dessa. Dagcenters verksamhet är pressade där det är svårigheter 

att verkställa beslut på grund av lokalbrist och personalresurser i förhållande till inkommande be-

slut 

Sociala stödteamets insatser har ökat. Det är fler personer som blir beviljade insatser, framförallt för 

gruppen barn och unga. Detta innebär att den planerade personalbesparingen på två personer 2017 

inte kommer att kunna genomföras. 



53 (76) 

 
 

 

 

Inom området HVB för ensamkommande barn förekommer stora förändringar som handlar om 

färre antal ungdomar med anledning av fler som uppnått 18 års ålder. Detta kräver personalned-

dragningar och nedläggning av verksamheter. Personalneddragningarna är genomförda och klara. 

Idag finns två HVB- boenden och ett stödboende. Det är väldigt svårt att prognostisera denna verk-

samhet. Förändringarna påverkar både ungdomar och personal. Vissa ungdomar påverkas så starkt 

att bemanningen varit tvungen att utökas framförallt på nattetid. Satsningar har gjorts på kompe-

tensutveckling. Den osäkerhet om anställning som finns hos personalgruppen gör att personal söker 

sig till andra anställningar. Detta skapar nya rekryteringsbehov. 

Antalet institutionsplaceringar inom myndighetsfunktionen är idag färre än vad de varit under de 

senaste åren. En orsak till detta bedöms bero på att enheten är bättre bemannad samt att det stöd 

och arbete som konsulterna bidragit med har skapat stöd och stabilitet. Konsulter som har arbetat 

på myndighetsfunktionen har lång erfarenhet och stor kompetens inom socialt arbete. Arbetet har 

aktivt bedrivits avseende utredning och uppföljning för att hitta andra lösningar än att placera vil-

ket har gett resultat. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

För att nå budget i balans 2017 krävs omfattande åtgärder i form av stora nedskärningar. Sektionen 

ser för närvarande inte att budget i balans kan uppnås men arbetet ska inriktas på att minska den 

negativa obalansen. Arbetet bör även fortsatt rikta sig mot att nå dom prioriterade målen. 

1. Fortsatt arbete med fastställda strategier, dvs. kompetensutveckling i de olika områdena 

2. Fortsätta undersöka alternativa möjligheter för att få budget i balans inom HVB 

3. Prioritera utveckling av daglig sysselsättning 

4. Införliva ytterligare metodstöd Funca inom Funktionshinderområdet 

För att myndighetsfunktionen skall klara en budget i balans behöver kostnaderna för inhyrd perso-

nal minskas. Planeringen är att detta skall ske genom en successiv minskning av mängden konsult-

timmar i samband med att antalet tillsvidareanställningar ökar till full bemanning. Konsulterna be-

höver finnas kvar i enskilda ärenden för att skapa stabilitet och kontinuitet för brukarna och för ny-

anställda, mindre erfarna handläggare. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån brukarnas behov. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialt stöd pågår ett aktivt arbete med värde-

grunden. 

Fokus under 2017 kommer att vara på utvecklandet av individuella aktiviteter och är i en införande-
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fas tillsammans med nytt strukturerat arbetssätt. Verksamhetsområde vård och omsorg har påbörjat 

ett arbete med att erbjuda brukaren möjlighet till egentid. 

Mått på 50 dagar som rör väntetid från ansökan till erbjudet vård- och omsorgsboende kommer inte 

att nås. Anledning är att de som under början av 2017 flyttat in på vård- och omsorgsboende gjorde 

sin ansökan tidigt under 2016. 

Mått som rör utredningstider visar på att målet kommer att uppfyllas. Handläggningstiderna har 

generellt minskat och håller sig inom lagens krav. Endast utredningstid i dagar, från ansökan till 

beslut om LSS-insats, har ökat utifrån det beslutade målvärdet. Målvärdet är 33 dagar från ansökan 

till beslut om LSS-insats och vid första tertialet ligger värdet på 78 dagar. Bedömningen är att utred-

ningstiden de första fyra månaderna påverkas av tre faktorer. Under årets första månader är antalet 

ansökningar generellt fler än under andra delen av året vilket innebär att utredningarna tar något 

längre tid. Det har också varit några ansökningar som varit svårare att utreda, dels på grund av att 

behoven generellt varit svårbedömda samt att personerna haft mer omfattande behov av insatser 

från flera olika instanser. Slutligen kan det också vara av betydelse att det skett ett handläggarbyte, 

vilket medför fördröjningar i handläggningen. 

Handläggningstiderna inom Ekonomiskt bistånd, Barn och Unga samt Vuxna ligger lägre än för 

2016, vilket kan förmodas bero på en större stabilitet i arbetsgrupperna. Inom Barn och Unga har vi 

under en längre tid haft samma konsulter som också har verkat som stöd till de mindre erfarna soci-

alsekreterarna, vilket i sin tur lett till att vi på myndighetsfunktionen kunnat stabilisera verksamhe-

ten, rekrytera och behålla medarbetare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En åtgärd är att fortsätta med värdegrundens implementeringsplan och därefter uppföljning och 

fortlevnadsplanen. 

Sektionen fortsätter att på ett strukturerat sätt erbjuda egentid inom vård- och omsorgsboende. 

Det finns ett behov av kompetensinsatser för fördjupad kunskap kring demens, metoder i arbete 

med personer med utåtagerande beteende etc. 

Ärendegranskning har gjorts av 15 ärenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Gransk-

ningen gjordes dels i syfte att kunna jämföra handläggningen före och efter införandet av Indivi-

dens behov i centrum (IBIC) och dels för att generellt få en bild av kvalitén idag och framtida för-

bättringsbehov. Granskningen visade att samtliga ärenden i stort uppfyllde lagens krav, men visade 

också på förbättringsområden. 

Ett fortsatt arbete kommer att ske med att skapa en stabil arbetssituation på myndighetsfunktionen. 

Konsulterna kommer även fortsättningsvis att användas i svårare ärenden samt som vardagsstöd 

för nya, oerfarna handläggare. Konsulttimmarna kommer dock att successivt minskas ner i takt med 

att nya handläggare anställs, kommer på plats och blir säkra och trygga i sina roller och med sina 

arbetsuppgifter. 

Utredningstiden inom LSS kommer fortsatt att bevakas för att se vilken riktning värdet tar. Om vär-

det stiger eller kvarstår under de närmsta månaderna kommer åtgärder att vidtas. 

Implementeringen av IBIC kommer att fortsätta då det ger ett bättre verktyg att utreda och bedöma 

behov. Ärendegranskningen visade också ett behov av att arbeta vidare med formulerandet av 

uppdrag till utförare, mål för insatser samt genomförandeplaner. 

På barn och unga arbetas det med det uppgraderade BBiC-materialet samt att effektivisera utred-
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ningsarbetet och ha större fokus på utfall för den enskilde. På sikt förväntas detta resultera i kortare 

utredningstider samt bättre matchade insatser och färre som återkommer efter avslutat utred-

ning/insats. 

 

Ge alla brukare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer att delvis uppnås 

Analys 

Strukturerat sätt att erbjuda brukaren utevistelse minst en gång/vecka där utevistelse har hög priori-

tering som visar på hög måluppfyllelse. Verksamheterna inom Funktionshinder och socialt stöd 

arbetar med detta mål men det har ej genomförts någon mätning ännu. 

 

Samtliga värden inom kvartalet för ekonomiskt bistånd tyder på en minskning av antalet hushåll, 

andel av befolkningen som får försörjningsstöd samt snittkostnaden per hushåll. Antalet ej återak-

tualiserade ärenden inom ekonomiskt bistånd ökar. Målet beräknas således kunna nås. 

Det kan, utifrån antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd samt en minskning av avslag om eko-

nomiskt bistånd, antas att arbetsmarknaden i Tranemo kommun är god. Under perioden januari-

april 2017 är antal avslag 148 st, vilket motsvarande period 2016 var 258. Således är bedömningarna 

gällande ekonomiskt bistånd inte mer restriktiva utan faktorerna för det lägre värdet handlar om att 

fler har en egen försörjning samt att samverkan mellan olika myndigheter, socialtjänst, arbetsför-

medling, hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsenhet med flera ger resultat för samhällsinvånar-

na. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inom HVB arbetar sektionen efter att "hitta rätt" samt värdegrundsarbete. Även inom övriga verk-

samheter arbetas det med värdegrund. En grupp som möter svårigheter att ta sig in på arbetsmark-

naden är nyanlända som av olika skäl har svårt att lära sig det svenska språket. En utmaning fram-

över blir att möta denna grupp och hitta verksamma åtgärder för att de ska bli självförsörjande. 

En annan målgrupp som kommer att vara i behov av aktiva åtgärder är unga vuxna som kommit 

som ensamkommande. Brister i nätverk gör att det är svårt för dessa unga att integreras i samhället 

och hitta egen försörjning. 

Fortsatt arbete sker med att erbjuda alla brukare som bor på vård- och omsorgsboende möjlighet till 

utevistelse. 
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Alla som kommer i kontakt med omsorgssektionen ska uppleva att 

han/hon får ett gott bemötande, bra service och snabba och korrekta svar 

på sina frågeställningar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Genom att på ett tydligt sätt uppmana brukare och anhöriga att lämna in synpunkter och klagomål 

kan omsorgssektionen arbeta med förbättringar i vardagen. Inom vård- och omsorgsboende har 

särskilda brevlådor satts upp på alla enheter, Ros och Ris. Resultat och dialog sker regelbundet på 

arbetsplatsträffar och återkoppling ges till dem som skrivit namn och telefonnummer. 

Servicemätningen visar på lågt resultat vad gäller telefonkontakt med Myndighetsfunktionen. Den 

förbättrade personalsituationen förväntas ge ett bättre resultat vid nästa mätning. 

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

I hela omsorgssektionen pågår ett arbete med bemötandefrågor. Verksamheten kan bli bättre på den 

muntliga kommunikationen (hur och när vi svarar i telefon), men också i hur information presente-

ras och vilken typ information som finns på hemsidan. 

  

Brukarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påver-

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

Målet kommer delvis att uppnås 

Analys 

Inga resultat finns att analysera. 

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete sker med genomförandeplaner och uppföljning av dessa pågår i hela omsorgssektio-

nen för varje individs största möjliga delaktighet. 

Uppdatering av antal brukarråd ska göras inom kort men det genomförs brukarråd/husmöten inom 

våra verksamheter regelbundet. Inom Funktionsnedsättning och socialt stöd har delaktighetsmodel-

len införts. Hur och om modellen har bidragit till måluppfyllelse är i nuläget osäkert. 

Utsedda dokumentationsombud hjälper till med den fortsatta implementeringen av Social doku-

mentation. En årlig internkontroll bör införas för att få kunskap samt att målet blir uppfyllt 
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Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -249,3 -255,3 -6,0 

Summa investering -1,8 -0,7 1,1 

* Om politiskt beslut fattas för ombudgeteringar kommer investeringsbudgeten att landa på -0,7 

mnkr. Om underskottet från föregående år ombudgeteras till 2017 är därför prognosen en budget i 

balans för investeringar. 

Prognosen för omsorgssektionen uppgår till ett budgetunderskott med -6,0 mnkr för 2017. 

Flertalet tomplatser inom kommunens vård- och omsorgsboenden medför färre intäkter än beräk-

nat, men underskottet förväntas mötas upp av sänkta personalkostnader. Beställd tid inom hem-

tjänsten har under året minskat, varpå intäkterna förväntas bli lägre än budgeterat och ge ett mindre 

underskott. Verksamheten har samtidigt kunnat sänka bemanningen och kan enligt nuvarande pro-

gnos bemöta det besparingskrav med 1,1 mnkr som har ålagts hemtjänsten. 

För ensamkommande barn förväntas ett underskott med -2,0 mnkr. Antalet barn har minskat i 

snabbare takt än förväntat, vilket medför färre intäkter än budgeterat från Migrationsverket. Be-

manningen inom Tranemo HVB har under året anpassats till färre antal barn, men anpassningen har 

ännu inte kunnat ske i nivå med vad som är budgeterat. 

Inom boende enligt LSS har sektionen fått öka upp bemanningen kring en brukare, vilket medför en 

förväntad ökad kostnad med -1,8 mnkr. Olika lösningar under år 2016 har prövats men inte funge-

rat. Bemanningen i övriga boenden enligt LSS har till viss del sänkts, i syfte att möta upp det bespa-

ringskrav som har ålagts omsorgssektionen men även för att bemöta den ökade kostnaden kring 

brukaren. 

Intäktsbortfall från Försäkringskassan vad gäller minskad utförd tid inom personlig assistans och 

korttidsboende enligt LSS medför ett underskott med -0,8 mnkr. Korttidsboende enligt LSS kommer 

delvis att hålla semesterstängt vilket möter upp viss del av intäktsbortfallet. 

Vakanser avseende handläggare har ersatts med konsulter, vilket ger ett förväntat underskott med -

2,9 mnkr. Vakanserna förväntas tillsättas under året och kostnader för konsulter minskar därmed 

successivt. 

Kostnader för försörjningsstöd ser i nuläget ut att gå med överskott med +1,2 mnkr, vilket förbättrar 

resultatet något för omsorgssektionen. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd uppgick i ge-

nomsnitt till 91 hushåll per månad under årets första tertial. Det kan jämföras med motsvarande 

period under föregående år då antal hushåll i genomsnitt uppgick till 107 hushåll per månad. 
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Personal 

Vård och omsorg 

Det råder inga svårigheter med att rekrytera omvårdnadspersonal eller legitimerad personal. Där-

emot är det svårt att rekrytera chefer, vilket innebär en ökad kostnad då en chef gått bredvid en må-

nad och en assistent har tillsatts. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Under det första kvartalet så har en mindre organisationsförändring genomförts. Områdeschefer 

har fått nya verksamheter och som resulterat i ett lägre antal medarbetare per chef. Arbetsbelast-

ningen har blivit mindre och i vissa fall mer renodlat uppdrag. Det har också pågått en chefsrekryte-

ring; två nya chefer har tillträtt och en tredje är på ingående. 

Stora förändringar inom området HVB pågår, som handlar om avveckling av verksamheter och per-

sonalneddragningar som har genomförts. I samband med denna avveckling så har en viss osäkerhet 

uppstått hos personalen avseende om de kommer ha kvar sin anställning eller inte, vilket har med-

fört att fler sökt sig till andra anställningar som då tyvärr har skapat ett rekryteringsbehov. 

Myndighetsfunktion 

Personalsituationen inom funktionen ser mycket bättre ut än på länge. En successiv minskning av 

mängden konsulttimmar sker i samband med att antalet tillsvidareanställningar ökar till full be-

manning. 

  

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Antal personer   

Tillsvidareanställda 456 437 

Visstidsanställda 54 60 

Timanställda 220 213 

Antal årsarbetare 477,84 478,92 

   

Timanställda   

Antal timmar 21 300 21 840 

Antal årsarbetare 43,03 44,11 
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Vård och omsorg 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -132,6 -132,2 0,4 

    

Prognosen för vård och omsorg uppgår till +0,4 mnkr jämfört med budget. Främst beror det förvän-

tade överskottet på tillfälliga vakanser inom hälso- och sjukvård, vilka beräknas vara tillsatta inom 

kort. 

Beställd tid inom hemtjänsten har under året minskat, vilket har bidragit till en sänkt bemanning för 

såväl dag- som nattpersonal. Detta förväntas medföra att besparingskravet med 1,1 mnkr, som har 

ålagts hemtjänsten, kommer att uppnås. Samtidigt har intäkterna minskat jämfört med budget, var-

på det för hemtjänsten förväntas ett underskott med -0,3 mnkr. 

Flertalet tomplatser på vård- och omsorgsboenden medför ett underskott för intäkter. Bemanningen 

har emellertid till viss del kunnat hållas nere, och på helårsbasis förväntas därför en budget i balans 

för vård- och omsorgsboenden. 

  

  

Nyckeltal 

Nyckeltal 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 

Beställda timmar, hemtjänst 22 202 22 097 20 563 

Antal tomplatser, vård- och omsorgsboende 14 - - 

Intäktsbortfall tomplatser per månad (kr) 99 600 - - 
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Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -64,3 -69,8 -5,5 

    

För funktionsnedsättning och socialt stöd prognosticeras ett budgetunderskott med -5,5 mnkr. 

Intäkterna från Migrationsverket (MIV) för ensamkommande barn beräknas bli betydligt lägre än 

budgeterat. Dels handlar det om svårigheten att beräkna antal ungdomar/barn som kommer att fin-

nas kvar i verksamheten men också att information från MIV samt annan myndighet är bristfällig. 

Ett flertal barn har fått svenskt medborgarskap, varpå kommunen inte längre får bidrag men ändå 

har kvar ansvar och därmed kostnader för barnen. Bemanningen har successivt anpassats till nya 

förutsättningar med färre barn, men har ännu inte kunnat sänkas i nivå med vad som är budgeterat. 

För ensamkommande barn som bor på Tranemo HVB förväntas ett totalt underskott med -3,0 mnkr. 

Inklusive våra externa placeringar av ensamkommande barn, som kostnadsförs under myndighets-

funktionen, uppgår förväntat underskott till -2,0 mnkr. 

Inom boende enligt LSS finns ökat behov av personalresurser kring en brukare, vilket ger en pro-

gnos med -1,8 mnkr på helårsbasis. Olika lösningar under år 2016 har prövats men inte fungerat. 

Samverkan med andra samarbetspartners har heller inte resulterat i en optimal lösning. Beman-

ningen inom övriga boenden enligt LSS har under året sänkts som en del av det besparingskrav som 

omsorgssektionen har ålagts, men även för att bemöta den ökade kostnaden kring brukaren ovan. 

En ytterligare genomlysning av bemanningsbehovet kommer att göras inom boendena för att se om 

det går att förändra bemanningskravet så att underskottet ska kunna minska. 

Underskottet beror även på stort bortfall av intäkter från Försäkringskassan angående utförd tid hos 

brukare inom personlig assistans samt inom korttidsverksamheten enligt LSS. Totalt handlar det om 

-0,8 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har inlett en analys av orsaken till bortfallet. Korttids-

boende enligt LSS kommer delvis att hålla semesterstängt vilket möter upp viss del av intäktsbort-

fallet. 
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Myndighetsfunktion 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -38,5 -39,2 -0,7 

    

Myndighetsfunktionen förväntas uppnå ett utfall med -0,7 mnkr jämfört med budget. 

Ofrivilliga vakanser har ersatts med konsulter, vilket medför ett underskott med -2,9 mnkr. Som det 

ser ut i nuläget kommer vakanserna att tillsättas under året, varpå konsulterna successivt kan fasas 

ut. 

Försörjningsstöd prognosticeras istället uppnå ett överskott jämfört med budget med +1,2 mnkr. 

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd uppgick i genomsnitt till 91 st. under årets första terti-

al. Antal hushåll under motsvarande period föregående år uppgick till 107 st. Positivt är också att 

kostnader för placeringar i familjehem och institutionsvård sammantaget ser ut att gå enligt budget, 

sett till nuvarande placeringar. 
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Nyckeltal 

Nyckeltal 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 

Försörjningsstöd    

Försörjningsstöd i genomsnitt per hushåll 

och månad 6 859 7 621 6 667 

Antal hushåll i genomsnitt per månad 91 107 104 

Familjehemsvård    

Antal vårddygn, barn 2 012 1 558 1 869 

Genomsnittlig dygnskostnad, barn 623 739 898 

Antal vårddygn, vuxna 0 319 140 

Genomsnittlig dygnskostnad, vuxna 0 1 924 1 283 

Institutionsvård    

Antal vårddygn, barn 342 511 695 

Genomsnittlig dygnskostnad, barn 5 551 5 706 5 399 

Antal vårddygn, vuxna 647 391 348 

Genomsnittlig dygnskostnad, vuxna 3 731 1 929 2 041 
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Teknisk sektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Tekniska sektionen ansvarar för följande verksamhetsområden: 

* övergripande verksamhet, säkerhet och beredskap, bostadsanpassning och färdtjänst 

* Lokalförsörjning 

* Kost 

* Infrastruktur - gata, park, skog, fjärrvärme 

* Vatten och avlopp samt renhållning 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Av sektionens 16 resultatmål beräknas 11 uppnås helt och 5 uppnås delvis, dock inte med budget i 

balans. 

Sammanfattande analys 

För en del av sektionens mål innebär besparingar och snäva budgetramar att målen endast delvis 

kan uppnås under året, bl a kan inte målet att öka andelen fordon med alternativa bränslen priorite-

ras. För att nå målet om minskning av energiförbrukningen med 20% till 2020 kommer också åtgär-

der krävas som i nuläget inte fullt ut kan inrymmas i budget. 

Kostenheten uppnår de flesta verksamhetsmålen under året, ett tydligt målarbete är framtaget och 

verksamheten har fördelat ansvarsområden emellan sig med kontinuerlig uppföljning. Enkätunder-

sökningar har inte än genomförts enligt plan men så snart verktyget esmaker är introducerat startar 

dessa aktiviteter. Höga livsmedelspriser medför att den ekonomiska ramen inte kan hållas utan att 

göra stora förändringar i utbudet. Livsmedelskostnaderna ökade med 13% från 2015 till 2016 och 

har fortsatt att öka under 2017. 

Utbyggnaden av gc-vägar fortsätter, under 2017 planeras byggnation av etapp 1 mot Kroksjön i 

Tranemo. Åtgärderna medfinansieras av trafikverket. Förutom att öka möjligheten till miljövänligt 

resande förbättras tryggheten för gångtrafikanter och cyklister. 

Trots ett visst underskott av personal på renhållningsverksamheten har arbetet med att nå resultat-

målen med budget i balans fortskridit. Det som på grund av detta fått stå tillbaka är främst arbetet 

med att utveckla innehållet på hemsidan. 

Arbetet med resultatmålet att minimera hushållens avfall är påbörjat, men kommer att intensifieras 

under hösten då mer information angående nytt insamlingssystem och därmed också information 

om vikten av att sortera kommer att nå ut till kommunens invånare. 
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Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Kostenheten står för det största enskilda beräknade underskottet 2017, till övervägande delen beror 

detta på höga livsmedelspriser. För att täcka dessa kostnader, delvis i år men även till 2018 krävs 

omfattande åtgärder. Kostenheten kommer att intensifiera arbetet med att minska matsvinnet, en 

minskning med 20% skulle innebära en besparing på 250 tkr på helårsbasis. 

Det finns även möjlighet att utföra fler åtgärder för att minska underskottet, för att dessa ska kunna 

genomföras bör dock politiska beslut fattas: 

1. Konvertera restaurangen på trygghetsboendet i Länghem till att servera lunch måndag till fredag, 

besparing 120 tkr/år. 

2. Se över beslutet om att pedagoger inom förskolan äter samtliga måltider helt avgiftsfritt. Enbart 

råvarukostnaden för dessa måltider uppgår till 450 tkr/år. 

3. Minska inköpen av mejeriprodukter, fisk, kött och fågel och öka andelen baljväxter och grönsaker. 

Detta innebär fler helvegetariska dagar. En utökning med en helvegetarisk dag/vecka inom både 

förskola, skola och äldreomsorg innebär en besparing på 350 tkr/år. Tillsammans med den vegeta-

riska mat som redan serveras innebär detta dock svårigheter att uppnå målet om näringsrika och 

varierade måltider. Risken är också stor att verksamheten får negativ medial uppmärksamhet. 

4. Inköp av kött med icke svenskt ursprung. Om allt kött byts ut från ursprungsmärkt svenskt till 

motsvarande med EU-råvara görs en besparing på 220 tkr/år. Kvaliteten med avseende på ekologi 

och djurskydd blir kraftigt försämrad. Det innebär också risk för högre antibiotikainnehåll. 

Lokalförsörjningen kommer att se över verksamhetsstödet till lärande och omsorg, både för att 

utreda hur detta ska organiseras på det mest effektiva sättet men även för att tillse att rätt mängd 

verksamhetsstöd utförs i förhållande till den ersättning som betalas. 

Fortsatt utveckling av ÅVC returen, genom bland annat förbättrade sorteringsanvisningar, skylt-

ning, och genomförande av enkätundersökning. Förberedelser för införande av matavfallsinsamling 

fortsätter. Åtgärderna bidrar till att nå det nationella målet att samla in 50% av matavfallet för bio-

logisk behandling så att växtnäring tas tillvara och att minst 40% behandlas så att även energi tas 

tillvara. 

Detsamma gäller för de lokala miljömålen, renhållningsverksamheten arbetar för en giftfri miljö och 

ett säkert omhändertagande av avfallet. Insatser särskilt riktade mot farligt avfall har därför varit 

och är fortfarande prioriterat, bland annat genom riktad informationskampanj. 

  

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-

fald utifrån invånarnas behov. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 
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Analys 

Öppettiderna på simhallen har utökats med sammanlagt 5 timmar per vecka från årsskiftet. 

På kostenheten har en ny måltidsordning tagits fram inom äldreomsorgen som överensstämmer 

med nordiska näringsrekommendationer för äldre. Fler rätter utspridda över fler av dygnets timmar 

erbjuds på äldreboenden för att öka matglädjen och minska risken för undernäring. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Simskola kommer att hållas i simhallen under två veckor i juni månad, annonsering kommer att ske 

bl a på kommunens hemsida. 

Under hösten påbörjas arbetet med att införa två lunchalternativ på boenden inom äldreomsorgen. 

Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, fjärrvärme, gata och park 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Samtliga lekplatser säkerhetsbesiktigas en gång per år under hösten, därefter åtgärdas eventuella 

anmärkningar. Uppföljning och kontroll i samarbete med grönyteentreprenören sker löpande för att 

säkerställa standarden på grönytorna. 

Utbyggnaden av gc-vägar fortsätter för att ytterligare öka möjligheterna för att använda cykel som 

transportmedel på ett säkert sätt. 

Arbetet med ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter pågår enligt plan. På återvinningscentralen 

Returen har hastighetsdämpande åtgärder genomförts för att öka tryggheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Åtgärder för att utveckla park och lekplatser fortsätter i den omfattning som är möjlig med årets 

budgetmedel. 

Under 2017 kommer etapp 1 av gc-väg utefter Lövstagatan i Tranemo att byggas, från Jägarstigen 

fram till där hastighetsgränsen övergår till 70-väg. GC-vägen medfinansieras av Trafikverket. Etapp 

2 som tar vid där etapp 1 slutar och fortsätter fram till Kroksjön beräknas kunna byggas under 2018, 

medfinansiering är sökt även för denna etapp. 

Under 2017 planeras en enkätundersökning att genomföras gällande avfallshanteringen. 

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 
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Analys 

Den kommunala gatubelysningen underhålls och kompletteras vid behov. Under året görs 4 ronde-

ringar av gatubelysningen, 2 är gjorda och trasiga lampor har bytts, resterande ronderingar kommer 

att utföras under året. Det finns ett antal trästolpar som är rötskadade, några av dessa byts varje år. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att ha kontroll över när lamporna i belysningen ska bytas samt för att kunna åberopa garanti 

kommer samtliga glödlampor inom tätorterna att bytas, ca 1000 st/år. Totalt har kommunen ca 4300 

belysningspunkter. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Kostenheten deltar aktivt vid matråd, kostmöten och ankomstsamtal vilket gör att fler önskemål om 

kosten kan uppfyllas. Säkra, näringsrika, varierade och goda måltider erbjuds. 

Handläggningen av bostadsanpassningsärenden har setts över för att säkerställa att rätt åtgärder 

genomförs hos de som har behov enligt gällande regler. 

Hittills i år har inte någon trygghetsvandring genomförts. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Undersökningar om nöjdheten kommer att genomföras och följas upp med åtgärder för att ytterli-

gare öka nöjdheten. 

  

Öka tillgänglighet till handläggare per telefon 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Uppnås delvis. 

Analys 

P g a en pressad arbetssituation är det ibland svårt att få kontakt med handläggare via telefon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personligt röstmeddelande ska finnas för samtliga mobila anknytningar, röstmeddelanden ska lyss-

nas av regelbundet och återkoppling ske så snart som möjligt 
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Tillgängligheten via epost hos handläggare ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnå 

Analys 

E-post besvaras i de flesta fall inom kort. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bemötandet skall vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att nås 

Analys 

Arbetet med bemötande är ständigt pågående inom sektionen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får 

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Genom att aktivt arbeta med tema bemötande beräknas målet nås genom att utgå ifrån ett positivt 

och lösningsfokuserat förhållningssätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med att vidmakthålla ett positivt och serviceinriktat bemötande, öka förståelsen för 

att arbetet är ett serviceyrke och vad som ingår i ett gott bemötande. Arbeta för en ökad självkänsla 

hos alla medarbetare. 

Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  
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Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Under sommaren 2017 kommer den fastighet där olja fortfarande används som primär värmekälla 

att säljas, dock finns fortfarande ett fåtal fastigheter med olja som spetsvärme. I nuläget finns inga 

planer på att göra åtgärder på dessa fastigheter då oljeförbrukningen är begränsad och det medför 

stora kostnader att byta system. 

Vid produktionen av den fjärrvärme som kommunen säljer används inte fossilt bränsle. I de samhäl-

len där fjärrvärme finns (Tranemo, Limmared, Dalstorp) är de kommunala fastigheterna anslutna 

till fjärrvärmenätet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Åtgärder på styr- och ventilationssystem görs löpande på kommunens fastigheter. I idrottshallen i 

Grimsås byts lamporna till mer energisnålt alternativ. Fler brukare i kommunens lokaler innebär att 

elförbrukningen per kvm fastighetsyta ökar, dock medför det även att värmeförbrukningen minskar 

något. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Möjligheten att konvertera belysningen i studiehallen i gymnasieskolan till LED-belysning utreds. 

För att nå målet om en minskning av energiförbrukningen med 20% till 2020 krävs att fler och större 

åtgärder utförs, vilka i nuläget inte kan inrymmas inom ordinarie underhållsbudget. 

Utveckla och säkra avfallshanteringen (Giftfri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Inom kostenheten krävs mer arbete för att minska matsvinnet. Det stora svinnet sker på de enheter 

inom förskola och äldreomsorg där mat skickas till mindre enheter, och där all mat som inte äts upp 

behöver slängas. 

Alla verksamheter inom kosten sorterar material enligt gällande föreskrifter. Utrymmet för att för-

vara material som papp, plast m m är dock mycket begränsat. 

Arbetet med att ta fram ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter pågår enligt plan. Förberedelser 

för att införa matavfallsinsamling hos hushållen har påbörjats. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under hösten kommer kontinuerliga svinnmätningar att genomföras, en arbetsgrupp kommer också 

att arbeta med åtgärder för att mindre mat ska slängas. Det kommer att innebära krav på ökat sam-

arbete mellan sektionerna och att alla förstår sin inverkan och möjlighet att påverka. 

Vid ombyggnationer och nybyggnationer behövs det alltid planeras för att tillräckligt utrymme av-

sätts för avfallshanteringen. 

Under 2018 startas nytt hämtningssystem för hushållsavfall upp. 

Öka andelen ekologisk mat och produkter (Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Första kvartalet uppgick andelen inköpta ekologiska varor till 36%. Fler upphandlade livsmedel är 

ekologiska. Riktlinjer finns att alltid köpa ekologiska bananer, kaffe och mjölk, 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid upphandling kan man välja att bara upphandla den ekologiska varianten av vissa livsmedel och 

inte den konventionella. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Utbyggnaden av säkra gång- och cykelvägar fortsätter, under 2017 kommer gc-väg att byggas längs 

med Lövstagatan till Kroksjön. 

Sektionen har som mål att öka andelen fossilbränslefria fordon i den kommunala fordonsparken, 

med nuvarande ansträngda ekonomiska situation finns inte möjlighet att prioritera inköp av sådana 

fordon. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2018 planeras etapp 2 av gc-väg till Kroksjön. 

God dricksvattenkvalitet i kommunen (Vatten) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 
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Analys 

Dricksvattenkvaliteten är god. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett ökat färgtal syns vid ett av vattenverken, vattnet är fortfarande tjänligt men åtgärder behöver 

göras för att förebygga att vattenkvaliteten försämras 

  

Öka andelen alternativa bränslesnåla fordon i den egna organisationen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Verksamheten strävar efter att köpa bränslesnåla fordon där det är möjligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Information och kommunikation via hemsidan ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Kostenhetens avsnitt på hemsidan uppdateras kontinuerligt och fördjupningsinformation samt rikt-

linjer finns lättillgängligt. Infrastruktur har infört ett webbaserat ärendehanteringssystem samt an-

sökan om schakttillstånd. Felanmälan gällande gata och gatubelysning finns nu på hemsidan så att 

medborgare enkelt kan anmäla fel. 

För en del verksamheter är utvecklingen av hemsidan för tillfället nedprioriterat p g a resursbrist. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Arbetet med att ta fram ny avfallsplan pågår, medborgarna kommer att ha möjlighet att lämna syn-
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punkter innan denna antas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Enkäter kommer att genomföras inom flera verksamheter för att ta reda på vad som kommuninvå-

narna tycker fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -71,1 -71,5 -0,4 

Summa investering -108,6 -78,9 29,7 

Tekniska sektionens prognos är ett underskott på 0,4 mnkr. Resultaten fördelar sig på de olika verk-

samheterna enligt följande: 

För kostenheten är det beräknade resultatet ett underskott på 0,8 mnkr främst beroende på höga 

livsmedelspriser, samt lägre intäkter för försålda måltider som en följd av ett flertal vakanta lägen-

heter på kommunens äldreboenden. 

För lokalförsörjning prognosticeras ett underskott på 0,8 mnkr. Intäkterna är lägre än budgeterat p g 

a hyresbortfall för postens f d lokal i Forum (där lokalen står tom under januari-augusti under om-

byggnation). På Solbackens trygghetsboende fanns flera vakanta lägenheter under årets början, och i 

nuläget vakanshålls två lägenheter för eventuell förskola. Kostnaderna för larm och bevakning blir 

högre, bland annat på grund av insatser på sim- och idrottshallen i samband med oroligheter och 

skadegörelse. Underhållskostnaderna beräknas överstiga budget då det finns ett stort behov av åt-

gärder, i många fall krävs akuta insatser. 

Underskottet på lokalförsörjning balanseras till viss del av ett beräknat överskott för lokalvård. 

Övergången till entreprenad för lokalvård på äldreboenden startar i september (i budget finns me-

del för helår) vilket medför ett överskott på ca 0,5 mnkr. 

Färdtjänsten beräknar ett underskott på 0,2 mnkr. Resultatet 2016 var ett underskott på 0,3 mnkr och 

utfallet under januari till april i år ligger på en nivå strax under förra årets. Antalet resor under 

samma period är något färre än förra året. 

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar beräknas bli 0,1 mnkr högre än budgeterat då antalet ären-

den ökat som en följd av fler ärenden i och med en större efterfrågan på tomter. 

För fjärrvärmen beräknas ett överskott på 1,0 mnkr då bränsleindex fortsatt att sjunka vilket genere-

rar ett lågt pris på inköpt värme, samt ökade intäkter för hyra av fiber och tomrör. 

VA-verksamhetens prognos är ett underskott på 0,5 mnkr beroende på att intäkterna blir lägre än 

beräknat i och med den nya taxekonstruktionen som började gälla vid halvårsskiftet förra året. Då 

VA-verksamheten uppvisat överskott under de senaste åren ska detta enligt VA-lagen gå tillbaka till 

VA-abonnenterna i form av lägre taxa. 
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Personal 

Trots att antal personer har minskat jämfört med samma kvartal förra året har antal årsarbetare 

ökat, beroende på att andelen personal som arbetar heltid har ökat från 71% till 79%. 

Sektionen ser redan nu svårigheter med att rekrytera chefer, och inom de närmaste åren kommer ett 

flertal pensionsavgångar att ske på chefsnivå. Arbetet med att se över hur detta ska lösas pågår. 

Inom kostenheten har antalet långtidssjukskrivna medarbetare ökat. 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 

Antal personer 141 145 

Tillsvidareanställda 105 105 

Visstidsanställda 16 14 

Timanställda 20 26 

Antal årsarbetare 119,73 116,76 

   

Timanställda 20 26 

Antal timmar 2 150 3 400 

Antal årsarbetare 4,35 6,88 
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Kost  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -21,1 -21,9 -0,8 

    

Det beräknade underskottet för kostenheten beror till största delen på höga livsmedelskostnader. 

Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för livsmedel med ca 15%, och prisökningen har fortsatt. 

Utöver de höga priserna bidrar även ett ökat elevantal i skola och förskola till ökade kostnader. 

På kommunens vård- och omsorgsboende finns i nuläget ca 12-13 vakanta lägenheter utspritt på de 

olika boendena. Detta innebär en minskad intäkt för måltidsabonnemang. Råvarukostnaden mins-

kar något men däremot finns ingen möjlighet att förändra personaltätheten då det endast rör sig om 

ett fåtal vakanta lägenheter på varje ställe. 

Underskottet hjälps till viss del upp av att ersättningen från migrationsverket beräknas bli högre än 

budgeterat. 

Nyckeltal 

Nyckeltal 
Utfall april 

2017 

Utfall april 

2016 

Utfall april 

2015 

Vakanta lgh vård- o omsorgsboenden 14 * * 

Intäktsbortfall per månad, måltidsabonnemang 49 000 kr * * 
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Lokalförsörjning  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -27,3 -27,6 -0,3 

    

Prognosen för lokalförsörjning är ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet beror på lägre hyresin-

täkter än budgeterat för vakanta lägenheter på Solbacken samt att postens f d lokal i Forum står tom 

under 8 månader under ombyggnationen. Kostnaden för Ljungsarps skola beräknas bli 0,1 mnkr 

högre än budgeterat. På simhallen uppgick kostnaderna för installation av kameraövervakning samt 

väktartjänst till ca 0,1 mnkr under början av året. Även för övriga lokaler har kostnaderna för larm 

och bevakning ökat under de senaste åren, underhållskostnaderna beräknas också bli högre än bud-

geterat. 

Lokalvårdsentreprenaden ska enligt beslut även omfatta omsorgens boenden, övergången från lo-

kalvård i egen regi till entreprenad blev dock försenad och kommer att starta i september. I budge-

ten är medel för helår avsatta, vilket innebär att prognosen är ett överskott på 0,5 mnkr. 
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Gata/Park/Fjärrvärme/Fiber 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -13,8 -12,9 +0,9 

    

Totalt beräknas ett överskott på 0,9 mnkr för infrastruktur. 

För fjärrvärmen beräknas ett positivt resultat på 1 mnkr beroende på att bränsleprisindex fortsatt att 

sjunka samt att intäkterna för hyra av fiber och tomrör blivit högre. 

För fordon och transporter är prognosen ett underskott på 0,1 mnkr beroende på att en extra lastbil 

fick hyras in under ombyggnaden av Gudarpsgårdens kök. Underskott beräknas också på verksam-

heten för lantmäteriförrättningar 

För skogen beräknas ett överskott på 0,1 mnkr. 

Nyckeltal 

Nyckeltal Prognos 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

GC-vägar utökning 

meter 854 745 ca 500 

Gator utökning meter 537 0 0 

Såld fjärrvärme MWh 36 500 37 520 34 635 

Köpt fjärrvärme MWh 44 500 45 663 42 573 

Värmeförlust % 18 17,8 18,6 
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VA/Renhållning 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 0 -0,5 -0,5 

    

För VA/renhållning beräknas ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet härrör sig från VA-

verksamheten där intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av den nya taxan som bör-

jade gälla vid halvårsskiftet 2016. VA-verksamheten har sedan några år tillbaka uppvisat positiva 

ekonomiska resultat vilket medfört ett ackumulerat överskott. Enligt VA-lagen ska ett sådant över-

skott återbetalas till abonnenterna inom en viss tid. 

För renhållningsverksamheten beräknas ett resultat enligt budget. Även här finns ett ackumulerat 

överskott, detta beräknas dock minska under kommande år då kostnaderna ökar i och med införan-

de av nytt hämtningssystem. 


