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Tranemo kommun 

Förvaltningsberättelse 

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 Tekniska sektionen beräk-

nar att målet kommer att uppnås under 2017. Övriga tre sektioner beräknas att målet delvis kommer 

att uppnås. 

Orsaker till att målet endast delvis uppnås är bl.a. hög belastning på förskola och att våra handlägg-

ningstider för LSS insatser är för långa. 

Varje sektion har specificerade aktiviteter för fortsatt utveckling. 

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och 

skola 

Kommentar 

Målet kommer delvis uppnås. 

Analys är gjord internt, men en mer omfattande analys av skolan är pågående med hjälp av N-solut-

ion. Denna analys beräknas levereras i december 2017. 

Åtgärder för fortsatt utveckling finns specificerade. 

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. 

Andelen elever som trivs och är trygga i skolan är hög, men målet på 100% bedöms inte nås. 

Utbildade Comunity parent education(COPE) ledare(föräldrastöd) är en aktivitet som skulle kunna 

leda till högre måluppfyllnad. 

Andel brukare som är nöjda och trygga med sitt särskilda boende och hemtjänst bedöms inte bli 

100%, men arbete pågår för att öka måluppfyllnaden. 
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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 

Kommentar 

Samtliga verksamheter jobbar mot detta målet. 

Lärande och Omsorgssektionen bedömer att de delvis kommer uppnå målet, övriga sektioner bedö-

mer att de kommer 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 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. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

Kommentar 

Måluppfyllelse  

Målet beräknas delvis att nås. 

Det bedöms vara svårt att nå högre måluppfyllelse med befintliga resurser. 
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Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

Kommentar 

Samtliga verksamheter jobbar mot målet. Tekniska sektionen beräknar nå målet, övriga sektioner 

beräknar delvis nå målet. 

Planerade åtgärder för utveckling och högre måluppfyllelse: 

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

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

strukturerade former. 

Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

Kommentar 

Lärande sektionen beräknar 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. 

Kommunens ekonomi ska vara god 

 

Mått 2017 2016  

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17% 21,3 % 20,2 %   

Över tid bör alla investeringar vara självfinansi-

erade. (skattefinansierade-balanskravsresultat) 
89 % 85 %   

Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara 

2,65% av skatter och utjämning 
2,67 % 4,01 %   

 

En sammanfattande bedömning är att god ekonomisk hushållning beräknas uppnås under 2017.  
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Omvärldsanalys 

Svensk ekonomi - risk för överhettning 

Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under första halvåret 2017. Framförallt är det inom 

byggsektorn som produktionen har ökat mycket. Enligt Swedbanks konjunkturrapport för augusti 

riskerar svensk ekonomi att komma in i en överhettningsfas. Negativa räntor och regeringens ut-

giftsreformer är bidragande orsaker till överhettningen. Riksbanken skulle kunna dämpa efterfrå-

gan genom räntehöjningar med det troligaste scenariot enligt Swedbank är att Riksbanken kommer 

att gå långsamt fram med räntehöjningar eftersom det motverkar att nå inflationsmålet. 

Bruttonationalprodukten, BNP förväntas öka med 3,2% i år enligt Swedbank och 3,1% enligt Sveri-

ges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2018 beräknar Swedbank att BNP ökar med 2,6% medan 

SKL spår 2,3%. 

Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under första halvåret och antalet sysselsatta har ökat. Ar-

betslösheten kommer under perioden 2017-2019 att ligga runt 6,5% enligt både Swedbanks och 

SKL:s prognoser. Ökningstakten i antal sysselsatta kommer att minska enligt prognoserna och där-

med ökar inte kommunernas skatteunderlag lika snabbt. Samtidigt ökar befolkningen och behoven 

av kommunsektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner och 

landsting att finansiera sin verksamhet. 

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

under hösten 2018 medan Swedbank tror att reporäntan börjar höjas under våren 2018. Prognosen 

är att det kommer att gå relativt långsamt med räntehöjningar eftersom höjningar dämpar inflat-

ionen och Riksbanken huvudmål är att hålla inflationen uppe. 

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

der från Riksbanken. Inflationen i Sverige är i nuläget över Riksbankens riktmärke på 2% men be-

räknas enligt både SKL och Swedbank att pressas tillbaka under 2018 och 2019 och ligga något un-

der 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 och omfattar ekonomisk översikt, resultat- och balansräkning samt pro-

gnos avseende årets ekonomiska utfall. 

Tranemo kommun tillämpar från och med delårsbokslutet per 2013-08-31 RKR:s (Rådet för Kommu-

nal Redovisning) rekommendation 22 avseende delårsrapport: Med hänsyn, bland annat, till kravet 

på snabb information tillhandahålls information i betydligt mindre omfattning i kommunens delårs-

rapporter än vad som är fallet i årsredovisningarna. Denna lägre omfattning på information gäller i 

princip samtliga delar av denna rapport. Detta innebär till exempel att det i delårsrapporten inte re-

dovisas en fullständig särredovisning av VA-verksamheten, så som är fallet i årsredovisningen. Det 

innebär också att det inte redovisas någon kassaflödesanalys för koncernen. 

I delårsrapporten per 2017-08-31 har använts samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

som i årsredovisning 2016. 

Delårsbokslut - kommunen 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari t o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte 

det ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, beroende på att periodisering av kostnader 

och intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är 

dock att betydande kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redovisningsperiod. 

I det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti finns säsongsvariationer och andra effekter 

som gör att resultatet inte är ”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En sådan effekt är till exempel 

att perioden januari till och med augusti omfattar hela sommarlovet för elever i skolan. Detta med-

för till exempel att det inom skolan gällande vissa kostnader endast finns med kostnader för en ter-

min av två. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att det i resultatet finns med betydande kostnader 

för semestervikarier inom till exempel omsorgsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti uppgår till 22,1 mnkr vilket kan ställas 

i relation till det prognostiserade resultatet för helåret som uppgår till 17,8 mnkr. Det ekonomiska 

resultatet för motsvarande period förra året uppgick till 18,7 mnkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2017 uppgår till 21,9 % vilket är en förbättring med 0,7 procenten-

heter jämfört med augusti förra året. Orsakerna till förbättringen är att det egna kapitalet ökat med 

29,2 mnkr jämfört med 2016-08-31 genom resultatförbättringar. 

Låneskulden uppgår 2017-08-31 till 290 mnkr, vilket är 30 mnkr högre än augusti 2016. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

Delårsbokslut bolagen 

Bolagskoncernen består av moderbolaget Tranemo Forum AB (559058-4511) och de båda dotterbola-
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gen Tranemobostäder AB (556449-1966) och Tranemo Utvecklings AB (556662-4952). Bolagskoncer-

nens ekonomiska resultat för perioden januari till augusti uppgår till 5,4 mnkr. 

Tranemo Forum AB redovisar ett resultat för perioden januari till augusti på 0,0 mnkr. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat för perioden januari till augusti uppgår till 5,0 mnkr (före 

skatt), vilket innebär en förbättrad resultatnivå jämfört med samma period förra året med 0,7 mnkr. 

Tranemo Utvecklings AB redovisar ett ekonomiskt resultat januari till augusti på 0,5 mnkr (före 

skatt), vilket är 0,2 mnkr sämre än motsvarande period 2016. 

Kommunkoncernens resultat för perioden januari-augusti uppgår till 27,6 mnkr, vilket är 3,9     

mnkr bättre än motsvarande period föregående år. 

 

Ekonomisk prognos - koncernen 

Tranemo kommunkoncerns ekonomiska resultat för 2017 beräknas uppgå till 18,8 mnkr, vilket kan 

jämföras med 2016 års resultat på 28,0 mnkr. 

Resultatutveckling 2013-2017 koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

Ekonomisk prognos – bolagskoncernen 

Bolagskoncernen beräknas uppnå ett resultat på 1,0 mnkr före skatt gällande helåret 2017. 

Tranemo Forum AB beräknas få ett resultat på 0,0 mnkr under 2017. 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till 0,2 mnkr (före skatt), vilket innebär en 

försämrad resultatnivå på 0,1 mnkr jämfört med föregående år. 

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på 1,1 mnkr (före skatt) under 

2017, vilket är 0,3 mnkr bättre än resultatet 2016. 
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Ekonomisk översikt kommunen 

Sammanfattning 

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2017 uppgår för kommunens del till 17,8 mnkr. Undantas 

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

sultatet att bli 15,4 mnkr. Detta är 10 mnkr bättre än det budgeterade balanskravsresultatet men 

sämre än resultatmålet som är på 17,1 mnkr. Resultatet för 2017 är påverkat av intäkter från etable-

ringsersättningar från Migrationsverket i storleksordningen 13 mnkr som troligtvis inte kommer att 

finnas under 2018 då många personer som kom under hösten 2015 kommer att ha varit här 24 måna-

der och då faller kommunens etableringsersättning bort. 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 

Prognosen för 2017 innebär ett resultat för kommunen på 17,8 mnkr och ett balanskravsresultat på 

15,4 mnkr. Det officiella resultatet är något bättre än resultatmålet medan balanskravsresultatet är 

1,7 mnkr lägre än resultatmålet. 

På intäktssidan är det beräknade utfallet 2017 för skatter och statsbidrag 9,9 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. Budgeten innehåller en reserv på 4,3 mnkr för att det faktiska skatte-

underlaget ska bli lägre än budgeterat under året. Denna reserv är helt borttagen i den här progno-

sen. 

Intäkterna från etableringsersättning beräknas bli 4,8 mnkr högre än budgeterat. Den högre intäkten 

2017 är troligtvis av engångskaraktär då många nyanlända invånare under hösten 2017 har varit här 

i två år och då försvinner etableringsersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Kost-

naderna för räntor beräknas bli positivt mot budget medan pensionskostnader förväntas bli högre 

än budget. 

Detta gör att kommunen på intäktssidan prognostiserar ett överskott mot budget på totalt 11,9 

mnkr. 

Verksamheterna redovisar ett befarat budgetunderskott med 4,4 mnkr. 

Omsorgssektionen redovisar ett sammanlagt beräknat underskott med 4,7 mnkr. Kostnader enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beräknas överstiga budget med 3,0 

mnkr. Kostnad för konsulter inom myndighetsfunktionen beräknas överskrida budget med 2,3 

mnkr, anpassning av kostnaderna till ett lägre antal ensamkommande barn går långsammare än 

budgeterat, vilket innebär ett förväntat underskott med 1,0 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd 

har minskat och förväntas ge ett överskott mot budget på 0,8 mnkr.  

Lärandesektionen prognostiserar ett totalt budgetunderskott på 2,7 mnkr. Det är framförallt inom 

området förskola, grundskola, särskola underskottet finns men även gymnasieskolan redovisar ett 

underskott. I resultatet ingår intäkter av engångskaraktär med ca 5 mnkr. Det totala budgetunder-

skottet hade alltså varit ca 7,7 mnkr utan dessa intäkter. 
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Servicesektionen redovisar ett beräknat budgetöverskott med 2,4 mnkr. Införande av projektet öns-

kad sysselsättningsgrad är försenat och beräknas därför ge ett överskott på 1 mnkr under 2017. Va-

kant chefstjänst inom funktionen för medborgarservice och processtöd samt minskade sysselsätt-

ningsgrader på enheten för integrationsarbete är en annan stor del av överskottet. 

Tekniska sektionen och näringsliv- och strategisektionen redovisar endast mindre avvikelser mot 

budget. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 81 mnkr (budget 121,8 mnkr). Självfinansieringsgraden för 

de skattefinansierade investeringarna beräknas 2017 uppgå till 89%. 

Kommunens soliditet 2017-12-31 beräknas uppgå till 21,3%. 

 

Resultatutveckling 2013-2017 kommunen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

 

 

 

Balanskravsresultat 2013-2017 
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Nettoinvesteringar 2013-2017 

 

 

Avskrivningar 2013-2017 

 

 

Självfinansieringsgrad 2013-2017, skattefinansierade 

 

 

Soliditetsutveckling 2013-2017, inklusive hela pensionsskulden 
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Risk och kontroll 

Finansrapport 

Kommunens låneskuld per 2017-08-31 uppgår till 290 mnkr, vilket är detsamma som vid årsskiftet. 

Per den 31 augusti hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 41,2 mnkr till kommunens 

helägda bolag Tranemo Utvecklings AB (TUAB), vilket är samma nivå som vid årsskiftet. Ingen för-

ändring av låneskulden beräknas ske under 2017. 

Tillsammans med 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 2017-08-31 i tkr 

 

Likvida medel 2017-08-31 i tkr 

Kortfristig upplåning 0 Bank 92 400 

Långfristig upplåning 290 000 Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 290 000 Summa 116 400 

    

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 genomsnittlig 

ränta 2017: 

0,69 % 

NETTOLÅNESKULD 248 801   

 

Låneskuld 
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Balanskravet 

Tranemo kommuns beräknade ekonomiska resultat 2017 innebär att Kommunallagens krav om eko-

nomi i balans är uppfyllt. 

Balanskravsavstämning i mnkr 

Årets beräknade resultat enligt resultaträkning                        17,8 

Avsteg från blandmodellen                                                         -  2,4 

Balanskravsresultat                                                                       15,4                                                                     

 

Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2017 för Tranemo kommun innebär att kommunen uppnår två av de tre 

ekonomiska mått som hänger ihop med det av kommunfullmäktige fastställda målet att Tranemos 

ekonomi ska vara god. 

Kommunens beräknade resultat är 0,7 mnkr högre än resultatmålet på 2,65% av skatter och utjäm-

ning som innebär ett resultatmål på 17,1 mnkr. Resultatmålet beräknas därmed uppnås. 

Målet att över tid finansiera investeringarna med egna medel beräknas inte uppnås. Den senaste 

femårsperioden är självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna 85,0% och un-

der den senaste tioårsperioden är självfinansieringsgraden 83,2%. 

Soliditeten beräknas till 21,3% vilket gör att soliditetsmålet på 17% beräknas uppnås. 

  



14 (95) 

 

 

 

 

BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 

Tranemo kommuns invånarantal har ökat under perioden jan-juli 2017 med 51 invånare och uppgår 

den 31 juli 2017 till 11 827 invånare. Det är det högsta invånarantalet sedan 2004-12-31 då det var 

11 894 invånare. 

 

Befolkningsutveckling 2013-2017 

 

 

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. 

Befolkningsutveckling per kvartal 2016-2017 

 2016 2016 2017 

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

Födda 22 23 34 29 108 23 30 

Avlidna 40 18 25 30 113 42 37 

Födelsenetto -18 5 9 -1 -5 -19 -7 

        

Inflyttade 185 189 220 187 780 212 181 

Utflyttade 150 118 220 131 620 170 143 

Flyttningsnetto 35 71 0 56 162 42 38 

        

Summa 17 76 9 55 157 23 31 
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Åldersfördelning 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 31/8 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

Tranemo kommun 

 2015 2016 2017 

Öppet arbetslösa 3,0% 2,7% 2,6% 

Andel i program 1,4% 1,5% 1,8% 

Summa 4,4% 4,2% 4,4% 

    

Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 9,7% 6,6% 6,6% 

 

Konjunktur och skatteunderlagsprognoser 

Konjunkturprognoser 

  BNP  Arbetslöshet 

  2017 2018  2017 2018 

KI aug 3,0 2,2  6,6 6,4 

Regeringen aug 3,1 2,5  6,6 5,9 

SKL aug 3,3 2,3  6,6 6,5 

Genomsnitt  3,1 2,3  6,6 6,3 
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Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 2016 2017 2018 2019 2020 

SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 

Reg, april 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 

ESV, jun 5,4 4,6 3,7 3,6 3,6 

SKL, apr 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 

SKL=Sveriges Kommuner och Landsting 

ESV=Ekonomistyrningsverket 

Reg=Regeringen 
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per verksamhetsområde 

 Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201608 201708 2017 2017 2017 

Servicesektionen -25,2 -26,7 -45,5 -43,2 2,4 

      
Övergripande verksamhet -8,3 -6,2 -8,5 -8,6 -0,1 

Lokalförsörjning -18,6 -18,3 -27,3 -27,5 -0,2 

Kostenhet -13,4 -14,0 -21,1 -21,5 -0,4 

Gata/skog/park/fordon -10,0 -9,4 -13,8 -13,0 0,8 

Affärsverksamheterna -0,3 0,4 -0,4 -0,4 0 

Tekniska sektionen -50,6 -47,4 -71,1 -71,0 0,1 

      
Övergripande verksamhet -19,2 -16,2 -32,8 -30,4 2,4 

Grundskola, förskola, särskola -102,7 -110,7 -166,5 -170,5 -4,0 

Gymnasium -40,8 -40,6 -61,8 -62,7 -0,9 

Kultur och fritid -11,4 -11,6 -16,4 -16,7 -0,3 

Lärandesektionen -174,1 -179,0 -277,5 -280,2 -2,7 

      
Övergripande verksamhet -8,3 -10,1 -13,9 -14,1 -0,2 

Vård och omsorg, inkl beställd 

hemtjänst 
-81,9 -87,3 -132,6 -131,1 1,5 

Funktionsnedsättning och so-

cialt stöd 
-41,7 -44,3 -64,3 -69,5 -5,2 

Myndighetsfunktion -28,5 -28,0 -38,5 -39,3 -0,8 

Omsorgssektionen -160,4 -167,9 -249,3 -254,0 -4,7 

      
Näringsliv- och strategi- 

sektionen 
-11,6 -13,1 -21,2 -20,7 0,5 

      
Summa sektionerna -422,0 -434,1 -664,6 669,1 -4,4 

      

Finansförvaltningen 440,7 456,2 675,0 686,9 11,9 

      

Totalt 18,7 22,1 10,3 17,8 7,5 
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Investeringsprognos 

Summor i mnkr Utfall Budget Bokslut Avvikelse 

 170831 2017 prognos 

2017 

 

Projektredovisning     

Lägenheter Lövängen 7,2 13,0 13,0 0 

Omb Prästgården förskola 0,3 2,3 2,3 0 

Omb Resurscentrum 0,2 1,0 0,5 +0,5 

Förskola Bikupan Länghem 8,7 24,1 20,0 +4,1 

Ombyggnad Grimsås skola 0,1 0,4 0,2 +0,2 

Om- o tillbyggnad Glimringe 0,2 2,0 2,0 0 

Demensplatser Gudarpsgården 0 15,0 0 +15,0 

Övrigt 13,2 37,2 24,0 +13,2 

Summa skattefinansierade projekt 29,9 95,0 62,0 +33,0 

Inköp sopkärl 0 2,5 0,4 +2,1 

Nyanläggning gata VA 1,1 7,0 3,0 +4,0 

Slamhantering T-mo reningsverk 0,4 1,3 2,0 -0,7 

Renovering ledningsnät Grimsås 5,0 7,0 6,0 +1,0 

Övrigt 2,4 9,0 7,6 +1,4 

Summa taxefinansierade projekt 8,9 26,8 19,0 +7,8 

     

Totalt 38,8 121,8 81,0 +40,8 
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Personalredovisning kvartalsuppföljning 

Anställda per anställnings- och löneform 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

 Antal personer 
Månadsavl.  

tillsvid. 

Visstids  

månadsavl. 

Motsv. antal  

årsarbetare 

Sektion 
Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Lärande 581 582 382 364 86 92 434,88 420,42 

Omsorg 796 799 457 430 54 84 457,95 452,28 

Tekniska 146 140 106 105 15 11 115,83 108,11 

När/strat 14 12 9 8 0 0 9,00 8,00 

Service 39 37 34 35 3 2 36,10 35,99 

Totalt 1 576 1 570 988 942 158 189 1 053,76 1 024,80 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

 Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal  

årsarbetare 

Sektion 
Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Lärande 113 126 18 855 21 753 19,05 21,97 

Omsorg 285 285 42 599 42 585 43,03 43,01 

Tekniska 25 24 4 272 5 537 4,32 5,59 

När/strat 5 4 22 0 0,02 0 

Service 2 0 125 2 327 0,13 2,35 

Totalt 430 439 65 873 72 202 66,55 72,92 
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Sysselsättning (månadsavlönade) 

Tabell 3 - Sysselsättningsgrad - intervall 

 Heltid Deltid Sysselsättning, medel 

Sektion 
Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Lärande 359 337 109 119 92,92 % 92,20 % 

Omsorg 276 253 235 261 89,62 % 87,99 % 

Tekniska 96 84 25 32 95,73 % 94,01 % 

När/strat 9 8 0 0 100,00 % 100,00 % 

Service 33 31 4 6 97,57 % 97,26 % 

Totalt 773 713 373 418 91,95 % 91,34 % 

Personalkostnader 

Tabell 4 - Lönekostnad arbetad tid 

 Total lönekostnad 

Sektion Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Lärande 72,4 mnkr 62,7 mnkr 

Omsorg 68,0 mnkr 65,0 mnkr 

Tekniska 16,8 mnkr 16,5 mnkr 

När/strat 1,3 mnkr 1,3 mnkr 

Service 5,8 mnkr 5,9 mnkr 

Totalt 164,3 mnkr 151,4 mnkr 
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Frånvaro 

Tabell 5 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) kv 1 

 Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro  

korttids 

Sjukfrånvaro  

långtids  

(mer än 59 dagar) 

Kostnad 

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 5,24 % 5,61 % 3,55 % 2,91 % 1,69 % 2,70 % 724 000 471 000 

Omsorg 8,12 % 7,67 % 4,60 % 4,74 % 3,52 % 2,93 % 806 000 892 000 

Tekniska 10,15 % 8,42 % 3,92 % 3,27 % 6,23 % 5,15 % 240 000 157 000 

När/strat 1,75 % 4,39 % 1,44 % 4,39 % 0,31 % 0,00 % 4 000 13 000 

Service 1,57 % 4,31 % 1,57 % 1,42 % 0,00 % 2,89 % 32 000 23 000 

Totalt 6,80 % 6,71 % 3,93 % 3,67 % 2,87 % 3,04 % 1 806 000 1 556 000 

Tabell 6 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) kv 2 

 Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro  

korttids 

Sjukfrånvaro  

långtids  

(mer än 59 dagar) 

Kostnad 

Sektion 
Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2016 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2016 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2016 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2016 

Lärande 4,38 % 5,18 % 2,74 % 2,46 % 1,64 % 2,72 % 1 267 000 1 009 000 

Omsorg 7,74 % 7,04 % 4,17 % 4,15 % 3,57 % 2,89 % 1 620 000 1 736 000 

Tekniska 8,74 % 7,06 % 3,09 % 2,58 % 5,65 % 4,48 % 416 000 285 000 

När/strat 1,08 % 3,02 % 0,93 % 3,02 % 0,15 % 0,00 % 8 000 16 000 

Service 1,58 % 3,77 % 1,58 % 1,72 % 0,00 % 2,05 % 41 000 59 000 

Totalt 6,13 6,08 % 3,32 % 3,18 % 2,81 % 2,90 % 3 352 000 3 105 000 
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Samverkansnämnder tertialuppföljning 

Miljö- och byggnämnden 

Verksamhetsområde 

Ulricehamn och Tranemo kommun har sedan september 2013 en gemensam miljö- och byggnämnd. 

Miljö- och byggenheten arbetar aktivt med att säkerställa en rättssäker och effektiv myndighetsutöv-

ning med kunden i fokus. Miljö- och byggenheten har delats upp i två enheter med varsin enhets-

chef från och med 2016-01-01. Målsättningen med den nya organisationen är att förbättra ärende-

processer, uppnå en högre måluppfyllelse samtidigt som att arbetsmiljön förbättras inom miljö och 

bygg. 

Ekonomisk prognos 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -12,4 -11,5 0,9 

Tranemos andel av det beräknade resultatet är 0,3 mnkr. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetsområde 

Svenljunga kommun och Tranemo kommun har sedan maj 2015 en gemensam arbetsmarknadsen-

het. Svenljunga är värdkommun för enheten. Arbetsmarknadsenheten arbetar mot personer som 

skall gå till egen försörjning/eget arbete/studier i samarbete med arbetsförmedling, individ-och fa-

miljeomsorg, försäkringskassan, skolan, samordningsförbundet, närhälsan, näringslivet, föreningar 

och frivilligverksamhet. 

Arbetsmarknadsenheten är en verksamhet som fungerar som en stödfunktion gentemot den kom-

munala verksamheten då det gäller praktik och anställningar genom bidrag som slussas via arbets-

förmedlingen till den kommunala organisationen. 

Ekonomisk prognos 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -11,3 -11,0 0,3 

Tranemos andel av resultatet är 0,1 mnkr. 
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IT-nämnden 

Verksamhetsområde 

Ulricehamn och Tranemo kommun har sedan 2010 en gemensam IT-enhet. IT-enheten är lokaliserad 

till Ulricehamns kommun och Ulricehamn är värdkommun. IT-enheten är en resultatenhet, vilket 

innebär att de kostnader enheten har ska faktureras ut till de båda kommunernas verksamheter. 

Kommunernas verksamheter är beställare av varor och tjänster från IT-enheten och köper support 

och hyr datorer och applikationer från IT-enheten enligt en prislista. 

Personalnämnden 

Verksamhetsområde 

Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2013 ett samarbete på personalsidan med gemensam 

personalfunktion. Tranemo är värdkommun. 

Ekonomisk prognos 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -9,1 -9,2 -0,1 

Tranemos andel av resultatet är -27 tkr. 
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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 investe-

ringar i sina dotterbolag. 

Tranemo Forums prognos för 2017 visar på ett underskott med -23 tkr vilket är något bättre än bud-

get. 

  

Tranemobostäder AB 

Tranemobostäder AB redovisar i prognos II för 2017 ett överskott på 224 tkr före skatt, vilket mots-

varar ett överskott gentemot budget på 15 tkr. Intäkter från fastighetsförsäljningar och ett alltjämt 

gynnsamt ränteläge medger en fortsatt förstärkning av fastighetsunderhållet. 

  

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 0,8 

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 avkastnings-

krav de kommande åren. 

Arbetet med utbyggnad av lagerlokaler för NRI, Nordic Room Improvement (f.d. Jabo) är färdig-

ställt, endast mindre arbeten återstår och inflyttning pågår. 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

Resultaträkning koncernen 

 Not Bokslut 2016 Prognos 2017 Utfall 160831 Utfall 170831 

Verksamhetens intäkter 1 265,4 275,3 161,8 176,9 

Verksamhetens  

kostnader 
1 -832,9 -883,5 -534,5 -568,1 

Avskrivningar  -45,0 -47,9 -29,3 -31,6 

Verksamhetens  

nettokostnader 
 -612,5 -656,2 -402,0 -422,8 

Skatteintäkter  474,5 504,4 314,5 336,3 

Generella statsbidrag  170,9 173,8 113,9 115,9 

Finansiella intäkter 2 0,9 0,5 0,5 0,8 

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

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

Årets resultat  28,0 18,8 23,7 27,6 

Resultaträkning kommunen 

 Not 
Bokslut 

2016 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Utfall 

160831 

Utfall 

170831 

Verksamhetens intäkter 5 218,4 222,8 222,8 129,6 140,9 

Verksamhetens  

kostnader 
5 -799,3 -841,1 -843,6 -514,1 -544,9 

Avskrivningar  -37,6 -39,0 -39,6 -24,5 -26,3 

Verksamhetens  

nettokostnader 
 -618,5 -657,3 -660,4 -409,0 -430,3 

Skatteintäkter 6 474,5 503,9 504,4 314,5 336,3 

Generella statsbidrag 6 170,9 164,4 173,8 113,9 115,9 

Finansiella intäkter  2,3 1,9 2,0 1,6 1,7 

Finansiella kostnader  -3,3 -2,5 -2,0 -2,3 -1,5 

Skatt på årets resultat       

Årets resultat  25,9 10,3 17,8 18,7 22,1 
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Kassaflödesanalys delår 

Kassaflödesanalys kommunen 

   

 2016-08-31 2017-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Verksamhetens intäkter 129,6 140,9 

Verksamhetens kostnader -514,1 -544,9 

Skatter, generella statsbidrag 428,4 452,2 

Finansiella intäkter 1,6 1,7 

Finansiella kostnader -2,3 -1,5 

Ej kassaflödespåverkande poster -9,0 3,3 

Justering rörelsekapital -43,1 1,1 

Kassaflöde löpande verksamheten -8,9     52,8 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Värdepapper förvärv/försäljning 0,0 0,0   

Materiella anläggningstillgångar,  

förvärv/försäljning 
-50,1 -36,1 

Finansiella anläggningstillgångar,  

förvärv/försäljning 
5,0 0,0 

Kassaflöde investeringsverksamheten -45,1 -36,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utlåning 0,0 0,0 

Återbetald utlåning 0,0 0,0 

Upplåning 30,0 0,0 

Amortering 0,0 0,0 

Kassaflöde finansieringsverksamheten 30,0 0,0 

Årets kassaflöde -24,0 16,7 

Likvida medel vid årets början 35,5 75,7 

Likvida medel vid årets slut 11,5 92,4 

Förändring av likvida medel efter juste-

ring för jämförelsestörande poster 
-24,0 16,7 
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Balansräkning, Mnkr tertialuppföljning 

Balansräkning koncernen 

 Not Utfall 161231 Utfall 160831 Utfall 170831 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
3 919,3 910,1 957,2 

Maskiner och inventarier 3 28,4 25,9 26,5 

Finansiella anläggningstill-

gångar 
 14,4 19,1 14,4 

Summa anläggningstillgångar  962,1 955,1 998,1 

     
Omsättningstillgångar     

Förråd, exploateringsmark m m  13,2 13,2 16,7 

Fodringar  67,8 56,6 107,7 

Kassa och bank  75,7 29,2 92,4 

Summa omsättningstillgångar  156,7 99,0 216,8 

     

Summa tillgångar  1 118,8 1 054,1 1 214,9 
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Balansräkning koncernen 

 Not Utfall 161231 Utfall 160831 Utfall 170831 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital  206,0 201,6 233,4 

därav årets resultat  28,0 23,5 27,5 

     

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner  296,2 300,3 299,2 

Andra avsättningar  3,2 2,5 3,2 

Summa  299,4 302,8 302,4 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 4 446,7 416,4 491,7 

Kortfristiga skulder  166,7 133,3 187,4 

Summa  613,4 549,7 679,1 

     

Summa eget kapital, avsätt-

ningar och skulder 
 1 118,8 1 054,1 1 214,9 

     

Ansvarsförbindelser     

Borgensförbindelser, panter 

och därmed jämförliga sä-

kerheter 

 10,2 0,1 15,1 

Övriga ansvarsförbindelser  11,4 10,0 10,0 

Summa  21,6 10,1 25,1 
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Balansräkning kommunen 

 Not 
Utfall 

161231 

Prognos 

171231 
Utfall 160831 Utfall 170831 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
7 709,3 785,3 699,5 721,0 

Maskiner och inventarier 7 27,8 32,8 25,5 26,0 

Finansiella anläggningstill-

gångar 
8 61,5 61,5 66,1 61,5 

Summa anläggningstillgångar  798,6 879,6 791,1 808,5 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploateringsmark m m 9 12,9 12,9 12,8 16,4 

Fodringar 9 64,0 63,0 57,5 63,2 

Kassa och bank 9 75,7 32,0 29,7 92,4 

Summa omsättningstillgångar  152,6 107,9 100,0 172,0 

      

Summa tillgångar  951,2 987,5 891,1 980,5 
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Balansräkning kommunen 

 Not 
Utfall 

161231 

Prognos 

171231 
Utfall 160831 Utfall 170831 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
   

Eget kapital 10 192,2 210,0 185,1 214,3 

därav årets resultat  25,9 17,8 18,7 22,1 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner  295,0 294,7 299,2 298,0 

Andra avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa  295,0 294,7 299,2 298,0 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 11 291,7 291,7 261,4 291,7 

Kortfristiga skulder 12 172,3 191,1 145,4 176,5 

Summa  464,0 482,8 406,8 468,2 

      

Summa eget kapital, avsätt-

ningar och skulder 
 951,2 987,5 891,1 980,5 

      

Ansvarsförbindelser      

Borgensförbindelser, panter 

och därmed jämförliga sä-

kerheter 

13 165,1 215,1 145,1 215,1 

Övriga ansvarsförbindelser  11,4 10,0 10,0 10,0 

Summa  176,5 225,1 155,1 225,1 
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Noter 

Koncernen   

Not 1   

Verksamhetens intäkter och kostnader 201708 201608 

Eliminering   

koncerninterna intäkter -5,4 -6,0 

Koncerninterna kostnader 5,4 6,0 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

   

Not 2   

Finansiella intäkter och kostnader   

Eliminering   

av koncerninterna finansiella intäkter -1,0 -1,2 

av koncerninterna finansiella kostnader 1,0 1,2 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

   

Not 3   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark byggnader, tekniska anläggningar   

Ingående bokfört värde   

Tranemo kommun 709,4 674,5 

Tranemobostäder AB 165,4 166,7 

Tranemo Utvecklings AB 44,5 46,2 

Summa ingående bokfört värde 919,3 887,4 

   

Utgående bokfört värde   

Tranemo kommun 721,0 699,5 

Tranemobostäder AB 160,2 166,1 

Tranemo Utvecklings AB 76,0 44,6 

Summa utgående bokfört värde 957,2 910,1 
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Maskiner och inventarier 201708 201608 

Ingående bokfört värde   

Tranemo kommun 27,8 24,9 

Tranemobostäder AB 0,6 0,5 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 

Summa ingående bokfört värde 28,4 25,4 

   

Utgående bokfört värde   

Tranemo kommun 26,0 25,5 

Tranemobostäder AB 0,5 0,4 

Tranemo Utvecklings AB 0,0 0,0 

Summa utgående bokfört värde 26,5 25,9 

   

Not 4   

Långfristiga skulder   

Tranemo kommun 291,7 261,4 

Tranemo Forum AB 55,0 10,0 

Tranemobostäder AB 145,0 145,0 

Tranemo Utvecklings AB 86,2 41,2 

Summa långfristiga skulder 577,9 457,6 

   

Eliminering -86,2 -41,2 

   

Summa långfristiga skulder 491,7 416,4 
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Kommunen   

Not 5 201708 201608 

  Verksamhetens intäkter och kostnader   

Verksamhetens intäkter   

Avgifter, hyror 55,3 56,5 

Bidrag 65,2 56,6 

Försäljning 20,4 16,5 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Summa intäkter 140,9 129,6 

   

Verksamhetens kostnader   

Personalkostnader -347,6 -318,0 

Pensionskostnader -24,4 -12,9 

Bidrag -15,6 -16,0 

Material, tjänster och avgifter -157,2 -167,1 

Summa kostnader -544,9 -514,1 

   

Jämförelsestörande poster   

Årets resultat enligt resultaträkning 22,1 18,7 

Summa 22,1 18,7 

   

Not 6   

Skatteintäkter och generella statsbidrag   

   

Skatteintäkter   

Kommunalskatt 338,7 314,5 

Slutavräkning -2,4 0 

Preliminär avräkning 0,0 0 

Summa skatteintäkter 336,3 314,5 
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 201708 201608 

Generella statsbidrag   

Inkomstutjämningsbidrag 80,3 74,3 

Strukturbidrag 0,0 0 

Regleringsbidrag -0,1 -0,3 

Kostnadsutjämning 8,8 13,1 

Bidrag för LSS-utjämningen 5,8 4,9 

Kommunal fastighetsavgift 13,1 13,0 

Generella bidrag från staten 7,9 8,9 

Summa generella statsbidrag 115,9 113,9 

   

Summa skatter och statsbidrag 452,2 428,4 

   

Not 7   

Materiella anläggningstillgångar   

   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

Ingående bokfört värde 709,4 674,5 

Nyanskaffningar 39,3 46,1 

Årets avskrivningar -22,6 -21,1 

Omföring till exploateringsverksamhet -3,7 0 

Utrangering/försäljning -1,4 0 

Utgående bokfört värde 721,0 699,5 

   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

Anskaffningsvärde 1 250,3 1 198,7 

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -529,4 -499,2 

Summa 721,0 699,5 
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 201708 201608 

Anskaffningsvärde   

Markreserv 22,1 22,7 

Verksamhetsfastigheter 770,3 699,3 

Fastigheter för affärsverksamhet 299,7 277,9 

Publika fastigheter 82,1 79,8 

Fastigheter för annan verksamhet 34,7 37,8 

Övriga fastigheter 0,6 0,6 

Pågående investeringar 40,9 80,6 

Summa anskaffningsvärde 1 250,3 1 198,7 

   

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar   

Markreserv -10,3 -10,4 

Verksamhetsfastigheter -349,9 -328,9 

Fastigheter för affärsverksamhet -117,4 -108,4 

Publika fastigheter -38,7 -37,0 

Fastigheter för annan verksamhet -13,0 -14,5 

Summa ack avskrivningar/nedskrivningar -529,4 -499,2 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående bokfört värde 27,8 24,9 

Nyanskaffningar 1,9 4,2 

Årets avskrivningar -3,7 -3,4 

Utrangering/försäljning 0,0 -0,2 

Utgående bokfört värde 26,0 25,5 

   

Maskiner och inventarier   

Anskaffningsvärde 69,0 63 

Ackumulerade avskrivningar -43,0 -37,5 

Summa 26,0 25,5 
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Not 8 201708 201608 

Finansiella anläggningstillgångar   

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

Aktier och andelar i övrigt* 8,2 8,2 

Förlagsbevis Kommuninvest 2,4 2,4 

Tranemo Utvecklings AB 41,2 41,2 

Borås stad RV 27 3,7 8,3 

Summa finansiella anläggningstillgångar 61,5 66,1 

   

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekono-

misk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 2.989 tkr för Tranemo kommun. 

Utöver det betalade Tranemo kommun in en särskild insats om 6.958 tkr år 2015. Tranemo kommuns totala 

andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2017-06-30 till 10.476 tkr. 

   

Not 9   

Omsättningstillgångar   

   

Förråd, lager och exploateringsfastigheter   

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 16,4 12,8 

Summa 16,4 12,8 

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 14,4 13,1 

Interimsfordringar (utgiftsförskott, inkomster) 39,0 30,3 

Övriga kortfristiga fordringar 9,8 14,1 

Summa kortfristiga fordringar 63,2 57,5 
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Kassa och bank 201708 201608 

Bank 92,4 29,7 

Summa kassa och bank 92,4 29,7 

   

Omsättningstillgångar totalt 172,0 100,0 

   

Not 10   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 192,2 166,4 

Årets resultat 22,1 18,7 

Utgående eget kapital 214,3 185,1 

   

Anläggningskapital   

Anläggningstillgångar 808,5 791,0 

Långfristiga skulder, avsättningar -589,7 -560,6 

Summa anläggningskapital 218,8 230,4 

   

Rörelsekapital   

Omsättningstillgångar 172,0 100,0 

Kortfristiga skulder -176,5 -145,3 

Summa rörelsekapital -4,5 -45,3 

   

Summa eget kapital 214,3 185,1 
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Not 11 201708 201608 

Långfristiga skulder   

   

Låneskuld   

Ingående låneskuld 290,0 230,0 

Nyupplåning under året 0,0 30,0 

Årets amorteringar 0,0 0,0 

Summa låneskuld 290,0 260,0 

   

Kommunens och de kommunala bolagens finansverksamhet ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt 

utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten skall 

medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Med 

beaktande av de riskbegränsningar som angivits i kommunens finanspolicy är målsättningen att uppnå 

bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

   

Operationella leasingavtal   

Avgifter inom ett år 4,8  

Avgifter senare än ett år men inom fem år 3,5  

Summa 8,3  

   

Finansiella leasingavtal   

Samtliga leasingavtal i Tranemo kommun klassifi-

ceras som operationella. 
  

   

Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag   

Gatukostnadsersättningar 0,3 0,2 

Anläggnings-/anslutningsavgifter 0,8 0,6 

Investeringsbidrag 0,6 0,6 

Summa skulder för ersättningar, avgifter och bi-

drag 
1,7 1,4 

   

Summa långfristiga skulder 291,7 261,4 
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Not 12 201708 201608 

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 11,9 16,5 

Interimsskulder 107,5 96,9 

Övriga kortfristiga skulder 11,4 10,6 

Resultatfond VA 2,7 1,2 

Resultatfond renhållning 2,6 1,9 

Skuld till Tranemo Forum AB avseende  

checkräkningskredit 
4,8 5,0 

Skuld till Tranemobostäder AB avseende 

checkräkningskredit 
20,3 4,7 

Skuld till Tranemo Utvecklings AB avseende 

checkräkningskredit 
14,8 8,1 

Skuld till fonderna 0,5 0,5 

Summa kortfristiga skulder 176,5 145,4 

   

   

Not 13   

Borgensförbindelser   

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-

muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och 

landsting/regioner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått li-

kalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har in-

gåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ian-

språktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-

lande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-

lande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 

uppskattning av den finansiella effekten av Tranemo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-

delse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Tranemo kommuns andel av de to-

tala förpliktelserna uppgick till 580 247 699 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

583 237 574 kronor. 
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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 bered-

ningar och utskott. Funktionen har också det övergripande ansvaret för kommunens diarieföring. 

Kommunens reception och telefonväxel finns också på funktionen samt kommunens jurist. Kommu-

nens övergripande integrationsarbete är också organiserat på funktionen för medborgarservice- och 

processtöd. 

Ekonomifunktionen 

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

riga sektioner, stöd i upphandlingsfrågor och försäkringsfrågor. 

Personalfunktionen 

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

ionen 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 

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

ionsenhetens 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. Tranemo kommun strukturerar arbetet mot nyanlända i eta-

blering i tre steg: "trygghet", "trivsel" och "bo kvar". 

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 inte till under 2017 för att målet ska 

uppnås helt beroende på vakanser på personalsidan och att andra nödvändiga åtgärder har fått pri-

oriteras. 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 och beslutats, implementering ut i verksamheterna 

är påbörjad. Med dessa regler hoppas vi att det ska bli en bättre struktur på att både besvara med-

borgarnas synpunkter och även att ta hand om dem för att använda i kommunens förbättringsar-

bete. 

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 bli uppfyllt. 

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. 

Integrationsenheten har fått mer kontinuitet i sitt arbete vilket har ökat kvaliteten. Enhetens fokus 

ligger på nyanlända med uppehållstillstånd som befinner sig inom etableringsfasen. Tranemo kom-

mun strukturerar arbetet mot nyanlända i etablering i tre faser; "trygghet", "trivsel" och "bo kvar". 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Startplats Tranemo är igång med många besökare. 

 

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. 

Kommunen kommer att klara målet att ordna boende för alla 21 anvisade. Hittills har 18 stycken av 

21 anvisade fått boende i Tranemo kommun. 

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 jobbskola och anpassade feriearbeten för ungdomar med begränsade språkkunskaper samt lots-

ning till mötesplatser. Extratjänster kommer förmodligen ge ökade möjligheter för nyanlända att 

komma ut i praktik och arbete. 

  

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. 
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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 ut-

manande 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 är fastställd. 

Kommande arbete i verksamheten är att upprätta och förbättra styrdokument och lathundar inom 

bland annat registrering och posthantering. 

  

Medborgarens 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 

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 p g a av vakanser och nödvändig prioritering av andra om-

råden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutin och riktlinjer vid synpunktshantering är fastställt och under implementering i verksamhet-

erna. 

Fortsatt utvecklingsarbete med informationen på hemsidan under 2017. 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -45,6 -43,2 2,4 

Summa investering -0,1 -0,1 0 

Sektionen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr. 

Medborgarservice och processtöd inkl. integration prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr, främst 

beroende på vakanser samt minskad sysselsättningsgrad. 
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Ekonomifunktionen väntas visa ett underskott på 0,3 mnkr vid årets slut. Detta beror på en omorga-

nisation, där kvalitetsstrategen anställts i funktionen. Budgeten kommer att justeras i 2018 års bud-

get. 

Personalsamverkan har endast ett mindre underskott som efter avrundning blir 0 

Personalfunktionen övrigt prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Merparten av detta (1,0 mnkr) 

kommer från projektet avseende önskad sysselsättningsgrad. 

Personal 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Antal personer   

Tillsvidareanställda 34 35 

Visstidsanställda 3 2 

Timanställda 2 0 

Antal årsarbetare 36,23 38,34 

   

Timanställda   

Antal timmar 125 2 327 

Antal årsarbetare 0,13 2,35 

Sjukfrånvaro 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Totalt 1,58 % 3,77 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0 % 2,05 % 
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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, turism, landsbygdsutveckling, 

folkhälsa och strategiska infrastrukturfrågor. Sektionen är även kontakten mot gemensam nämnd 

inom Bygg och miljö. 

Sektionens arbete tar i mycket sikte på kommunens långsiktiga utveckling för tillväxt och bedrivs ur 

ett medborgarperspektiv och i nära kontakt med de som berörs. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Näringsliv- och Strategisektionen prognostiserar att uppnå 1 av de övergripande målen helt, 7 mål 

delvis och 3 kommer ej att uppnås. 

Näringsliv- och strategisektionens prognos totalt är ett överskott på 0,5 mnkr. 

Sektionens verksamhet exkl nedanstående verksamheter prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr 

Miljö och bygg på 0,3 mnkr i prognostiserat överskott 

Arbetsmarknad på 0,1 mnkr i prognostiserat överskott 

Feriearbete på 0,1 mnkr i prognostiserat underskott 

Sammanfattande analys 

Sektionen kommer att nå budget i balans. 

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

behov: 

IT-forum utveckling föreslår att en förstudie för nytt intranät genomförs och att medel för projekt-

ledning avsätts under 2018. Ett förstudiedirektiv i samarbete med Ulricehamns kommun tas fram 

till IT-styrgruppens möte i september. 

Förvaltningen arbetar för att göra hemsidan än mer tillgänglig och med rätt information. Att an-

vända rörlig bild blir allt vanligare. 

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

samtliga Infopoints i Sjuhärad. Nytt tryckt material och audioguider är exempel på åtgärder som 

tillgängliggjort kommunens utbud av sevärdheter, aktiviteter, matställen och boende ytterligare. 

Antalet schemalagda inlägg på Facebook har lett till ökad aktivitet och mer respons från följare, 

samma gäller för Instagram. 
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Samtliga byalag/samhällsföreningar deltog på våren kommunbygderåd som är en bra plattform för 

dialog. 

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

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

Arbetet med att få till ytterligare tågstopp i Länghem och Grimsås fortgår. Arbetet med att lyfta vik-

ten 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 jobba på, både i skolmiljö och i medborgares boendemiljö. Sårbar-

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

Sju ansökningar av försköningsmedel kom in och det totala ansökningsvärdet var 378 000 kronor, 

dvs 195 000 kronor över budget. Intresset för förskönande åtgärder på orterna är fortsatt stort. 

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 motta-

garen. Vi återkopplar när kontakt tagits med tjänsteman och är noga med att vid frånvaro alltid in-

formera när man är tillbaka och att vid kortare frånvaro så återkopplar vi så snart som möjligt. 

Triokoppling till hemsidan är igång men inte fullt ut. 

Genom att inför planbesked ger kommunen medborgarna möjlighet till insyn i processen. Samt att 

kommunen måste ange en förväntad handläggningstid. Under våren 2017 har dock inga planbesked 

inkommit. 

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

Bostadsförsörjningsplan är antagen i maj 2017 och en aktualisering av översiktsplanen har antagits 

som nu innebär att kommunen uppfyller de krav som ställs för att ansöka om statsbidrag för ökat 

bostadsbyggande. Förvaltningen arbetar för att erbjuda ett varierat utbud av boendemöjligheter i 

kommunen som helhet. Just nu arbetas det på planer för både flerbostadshus och villor. Efterfrågan 

på planer som tillåter flerbostadshus är störst. Förstärkning för att skapa fler detaljplaner har skett 

genom att det från och med 1 mars finns ytterligare en planarkitekt. 

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 2017-2018. 

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

börjats 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. 

Tranemo kommun har årligen dialog med Västtrafik i syfte att utveckla kollektivtrafiken och arbetet 

med att få till stånd stationslägen i Länghem och Grimsås intensifieras. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat: 

Under våren har ytterligare två turistpaket kommit ut för marknadsföring där aktörer gått ihop och 

erbjuder paket till besökare. Här har vi från turistorganisationerna Ulricehamn och Tranemo varit 
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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 hittills har två möten genomförts samt att ett omtag har gjorts med nyhetsbrev samt utskick 

till samtliga företagare om vart och vem man som företagare kan vända sig till. 

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 genom att delta på ex Gölingstorps marknad, som-

marfinalen etc. Vi gör företagsbesök men personella resurser gör att det inte kan ske i den omfatt-

ning som behövs. 

  

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Framöver arbetar vi mot en ökad samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinan-

sieras av kommunalförbundet och andra aktörer. 

Planera höstens ambassadörsresor inom besöksnäringen och marknadsföra dem. 

Fortsätta utveckla detaljplanearbetet genom planavtal, digitalisering av befintliga planer, sträva mot 

en än mer långsiktig planering genom att det startats en lokalförsörjningsgrupp med en 10 års hori-

sont. 

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

Fortsätta dialogen mellan Miljö- och Bygg, Tranemo kommun och näringslivet. Nätverket som skap-

ats för att företagen ska få en direktkontakt med myndighetsutövningen har träffats under året träf-

fats två gånger. 

Som ett led i utvecklingen av internkommunikationen har vi en informationssida på intranätet med 

filmer, "Carita berättar..." där kommunchefen Carita berättar om ledningsgruppens aktuella ären-

den. Vi kommer också att arbeta mer med rörlig bild. 

Fortsätta arbetet i BRÅs nya struktur med arbetsgrupper inom områden Trafik, Unga och Våldsbeja-

kande Extremism.  Ett omtag sker Inom PREP - relationsstöd samt att vi fortsätter arbeta med "Ut-

märkta föreningar". 
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För kommunens vidkommande är det särskilt angeläget att få till ytterligare tågstopp utöver Lim-

mared. Dessa tågstopp är Länghem och Grimsås. Arbetet med att lyfta vikten av höjd standard på 

kust till kustbanan samt arbeta för 2+1 väg längs rv27 pågår för att öka det kollektiva resandet. 

Att få med ekosystemtjänster i detaljplanearbetet kommer intensifieras framöver. Många resor till 

möten kan ersättas av videokonferenser eller resfriamöten via lync. Ska vi nå regionala och nation-

ella mål om fossilbränslefria fordonsflottor bör kommunen sätta nya fordonsmål. 

  

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 kring våra verksamheter. Vi strävar efter att svara skynd-

samt på e-post samt arbetar med tillgängligheten och återkoppling per telefon. 

IT-forum utveckling föreslår att en förstudie för nytt intranät genomförs och att medel för projekt-

ledning avsätts under 2018. Ett förstudiedirektiv i samarbete med Ulricehamns kommun tas fram 

till IT-styrgruppens möte i september. 

Kommunen har totalt 19 helsidor i STT/år, de första 6 månaderna har vi haft 10 helsidor och köpt till 

2 halvsidor utöver. För att göra informationen mer lättillgänglig används rörlig bild i större ut-

sträckning för att få fram olika budskap till kommuninvånarna som gett bra spridning på bland an-

nat Facebook. 

Medborgarna söker folkhälsobidrag, i år har hela summan, 10 000 kr delats ut. Informationen om 

bidraget och dess syfte/mål kan ytterligare 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 ligger till grund 

för 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. Nytt tryckt material och audioguider är exempel på åtgärder som 

tillgängliggjort kommunens utbud av sevärdheter, aktiviteter, matställen och boende ytterligare. 

Antalet schemalagda inlägg på Facebook har lett till ökad aktivitet och mer respons från följare, 

samma gäller för Instagram. Fler informations- och utbildningstillfällen har gjort att fler lägger in 

evenemang på kommunens hemsida och turistportal. 

Samtliga byalag/samhällsföreningar deltog på våren kommunbygderåd som är en bra plattform för 
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dialog. 

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

lan 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 kustbanan samt arbeta för 2+1 väg längs rv27 fortlöper. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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. 

Fortsätta arbetet med att förbättra det kollektiva resandet genom att lyfta stationslägen Länghem 

och Grimsås utmed kust till kustbanan samt fortsätta driva 2+1 väg längs rv27. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelsen 

Målet prognostiseras att delvis uppnås. 

Analys 

Det finns flertal 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. En dialog sker med förskolechefer och specialpedagoger att hitta 

ett "gemensamt språk". Föräldrastödet är en relevant del av de tidiga insatser för fullföljda studier, 

och ökad psykisk och fysisk hälsa som enligt forskning följer med en fullgod grundskole- och gym-

nasiekompetens. Utbildning är en tydlig bestämningsfaktor för hälsa. 

Sju ansökningar av försköningsmedel kom in och det totala ansökningsvärdet var 378 000 kronor, 

dvs 195 000 kronor över budget. Intresset för förskönande åtgärder på orterna är fortsatt stort. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

BRÅs nya struktur med arbetsgrupper inom områden Trafik, Unga och Våldsbejakande Extremism 

är igång. Styrgruppsmöte i lokala BRÅ har ägt rum och ett arbete kring en gemensam lägesbild av 

situationen i Tranemo kommun har inletts tillsammans med Centrum för Kunskap och Säkerhet i 

Borås. 

Ett omtag sker Inom PREP - relationsstöd. Vårens aktivitet blev inställd på grund av för få anmälda. 

Nu anordnas en inledande föreläsning samt en planerad kurs i samverkan med Sensus och Sven-

ljunga kommun. 

Arbete med "Utmärkta föreningar" pågår. Folkhälsa och Fritid i samverkan med SISU ser stor pot-

ential i att utveckla en certifiering av föreningar i fråga om ledarskap, ANDT-frågor, bemötande, 

värdegrund mm. 
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Sommaraktivitet, Fysisk Aktivitet och levnadsvanor i åldersgrupp 8-12 år har fått positiv respons. 

Konceptet är något att arbeta vidare med för att öka ungas medvetenhet kring fysisk aktivitet, kost-

vanor, reflektion mm. 

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

nemo kommun har kontinuerlig kontakt med Västtrafik för att förbättra kommunikationerna i kom-

munen genom ökad turtäthet och bättre trafiksäkerhet. 

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 motta-

garen. 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 

frånvaro 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. 

Genom att inför planbesked ger kommunen medborgarna möjlighet till insyn i processen. Samt att 

kommunen måste ange en förväntad handläggningstid. Under våren 2017 har inga planbesked in-

kommit, så någon utvärdering av hur planbesked fungerar kan inte ske. 

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. 

Ökad dialog mellan Miljö- och Bygg, Tranemo kommun och näringslivet för att öka förståelsen för 

varandras vardag och behov. Ett nätverk har skapats för att företagen ska få en direktkontakt med 

myndighetsutövningen. Förvaltningen fortsätter verka för att fler externa söker planbesked. 

Som ett led i utvecklingen av internkommunikationen har vi en informationssida på intranätet med 

filmer, "Carita berättar..." där kommunchefen Carita berättar om ledningsgruppens aktuella ären-

den. 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

  



51 (95) 

 

 

 

 

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. 

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 besk-

riva utbyggnadsplaner och samhällsförändringar som kan påverka kollektivtrafiken. Utöver detta 

ges kommunen möjlighet att påverka utformandet av trafikförsörjningsprogrammet som styr ut-

vecklingen av kollektivtrafiken. Det är med dessa två verktyg som kommunen kan påverka kollek-

tivtrafikens utveckling. 

Åtgärder 

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

ternativ. Fortsätta arbetet för tågstopp i Länghem och Grimsås samt 2+1 väg på rv27. Arbeta för 

bättre infrastruktur kring kollektivtrafik och fler turer. 

  

God ekologisk och kemisk status i kommunens mark, vattendrag och 

sjöar (Vatten) 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet prognostiseras att delvis uppnås 

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. En vattendragsvandring i Väs-

terån har genomförts där kunskapen om vattendraget spridits till markägarna. 

  



52 (95) 

 

 

 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

bedömd ska analyseras för ev omklassning. 

Aktiviteten vattendragsvandring var lyckad och bör genomföras på fler platser i kommunen. 

  

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 p g a prioritering av 

andra miljömål. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Naturmålet måste prioriteras under hösten om naturvårdsplanens mål ska nås. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

  

Måluppfyllelse  

Målet prognostiseras att delvis uppnås 

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 halvåret. Uppdatering av officepaket har underlättar möjligheten att ha resfria mö-

ten och seminarier. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver sprida kunskapen om officeuppdateringen ökade möjligheter till resfria möten. 

För kommunens vidkommande är det särskilt angeläget att få till ytterligare tågstopp utöver Lim-

mared. Dessa tågstopp är Länghem och Grimsås. Arbetet med att lyfta vikten av höjd standard på 

kust till kustbanan samt arbeta för 2+1 väg längs rv27 pågår för att öka det kollektiva resandet. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse  

Målet prognostiseras att ej nås. 
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Analys 

Ett par nya turismpaket har tillkommit i arbetet med att få fler övernattningar i kommunen. Fler fö-

retagsbesök och mer tid hos företag strax under "Världennivå" har lett till fler "Världenföretag". (Ka-

tegorier som benämns av Turistrådet Västsverige som anger också hur de marknadsför nationellt 

och internationellt). 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla och bevara kommunikationsytor mellan turismansvarig och företagare som gett en tydli-

gare bild av behov, tankar och idéer hos företagen. 

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 

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

påbörjats tillsammans med myndighetsutövningen Bygg. Information om kontaktpersoner i nä-

ringslivsfrågor har skickats ut till samtliga företagare i kommunen samt nyhetsbrev. I Svenskt Nä-

ringslivs undersökning om företagsklimat upplevde företagen en försämring inom nästan samtliga 

enkätfrågor i förhållande till 2016. Det innebär att de höjda politiskt tagna målvärdena inte nås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Under våren har ytterligare två turismpaket kommit ut för marknadsföring där aktörer gått ihop 

och erbjuder paket till besökare. Här har vi från turistorganisationerna Ulricehamn och Tranemo va-

rit 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 ytterligare. 

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

uppsatta 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 och direkta närvaro som krävs. 

Arbetet med Business Region Borås (BRB) är i gång. Samordnare för BRB har tillsammans med nä-

ringslivsansvariga i Boråsregionen arbetat fram ett utkast till handlingsplan för vårt gemensamma 

arbete och kommer gå ut på remiss under hösten. 

  

Medborgarens 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 

Måluppfyllelse  

Prognostiseras att delvis uppnås 
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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. Företagsbesök är bokade under hösten för Allmänna 

utskottet. 

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Länghem har förvaltningen bjudit in till samrådsmöten, 

en uppskattad dialog från de som deltog men deltagandet kunde varit högre. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ökad samverkan med näringslivets samarbetspartners som medfinansieras av kommunalförbundet. 

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 året har det hittills inte varit många aktiviteter kopplade till turismprojekt. De projekt som 

pågår har dock intensifierats och flera av dem är i slutfasen av projekttiden och jobbar med att ev 

permanenta verksamheter, sprungna ur projekten. Vi är ute på företagsbesök regelbundet samt på 

informationsträffar angående bl a projektmöjligheter, där vi sedan sprider information i våra kana-

ler. 

Folkhälsobidraget är till för att öka delaktigheten i samhället 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. Trygghetsvandringar tillsammans med tekniska 

sektionen, kommunpolis, säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg är inplanerade till hösten. 

Politikerlunchers betydelse och fortsättning utreds politiskt. 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift -21,2 -20,7 0,5 

Summa investering 0 0 0 

Näringsliv- och strategisektionens prognos totalt är ett överskott på 0,5 mnkr. 

Sektionens verksamhet exkl nedanstående verksamheter prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr 

Miljö och bygg på 0,3 mnkr i prognostiserat överskott (Tranemos andel) 

Arbetsmarknad på 0,1 mnkr i prognostiserat överskott (Tranemos andel) 

Feriearbete på 0,1 mnkr i prognostiserat underskott 
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Personal 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Antal personer   

Tillsvidareanställda 9 8 

Visstidsanställda 0 0 

Timanställda 5 4 

Antal årsarbetare 9,02 8 

   

Timanställda   

Antal timmar 22 0 

Antal årsarbetare 0,02 0 

Sjukfrånvaro 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Totalt 1,08 % 3,02 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,15 % 0 % 
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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 sekt-

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

andra huvudmän etc. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sett till Lärandesektionens ekonomiska utfall över en femårsperiod 2013-2017 så ser 2017 ut att bli 

det år där ekonomin inte längre bär. 2013-2015 lyckades Lärandesektionen att balansera avvikelser 

inom sektionen, 2016 "räddades" vi av statsbidrag som blev större än beräknat. 2017 ser ut att bli ett 

år där kostnader ökat, statsbidrag minskar och att vi helt enkelt har en verksamhet som inte ryms 

inom budget. 

Vad det gäller måluppfyllelse så är variationen år från år under samma period sammantaget också 

små. 2017 har inga resultat som avviker eller sticker ut sett över tid. 

Sammanfattande analys 

Sektionen beräknas inte nå budget i balans år 2017. 

En stor del av underskottet beror på överskridande av budget för interkommunala kostnader för 

gymnasieelever. Till skillnad mot senaste prognosen räknar vi dock med ett överskott vad gäller de 

interkommunala intäkterna för gymnasieelever då det är 34 st nya elever som börjat, istället för de 
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15 st som vi tidigare räknat med. Även de interkommunala kostnaderna för elever i gymnasie-

särskolan går över budget, detta p.g.a. att ett par elever saknas i budgeten. 

Underskottet på Kultur och Fritid ligger utom vår kontroll då det avser kostnader för fältassistenter 

som anställts för att försöka minska oroligheterna i bl.a. simhallen. Det här fanns inte med i planen 

inför år 2017 och därför finns det ingen täckning för det. 

Inom förskola och grundskola har personalförstärkningar gjorts för att möta flera elevers behov av 

extra stöd och resurs. Det i kombination med ett lägre bidrag för lågstadie- och fritidshemssats-

ningen än verksamheten är planerad utefter samt att flera verksamheter gick in i 2017 med anpass-

ningar som inte åtgärdats gör att en stor del av sektionens underskott syns här. 

Det som räddar sektionen från att visa ett ännu större underskott för år 2017 är bidrag från Migrat-

ionsverket som avser år 2015 och 2016. Totalt sett är detta 5,4 mnkr. Av dessa kommer 3,5 mnkr de-

finitivt att tillfalla år 2017. Resterande 1,9 mnkr är fortfarande något osäkra då det avser bidrag för 

extraordinära kostnader för IM-språk och Öppen förskola som vi sökt för 2016 men som vi ännu 

inte fått besked om. 

Skolverket skriver i sin lägesbeskrivning 2017 att lärarens viktigaste, och kanske svåraste, uppgift är 

att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov. Detta behöver utvecklas i alla 

verksamheter, men mest påtagligt är behovet på 7-9. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Sektionens prognos har försämrats med ca 0,5 mnkr sedan det första tertialet, dels p.g.a. en tillkom-

mande kostnad vad gäller Ensolutions arbete med KPE men även p.g.a. det bidrag för lågstadie- och 

fritidshemssatsningen som vi inte får i den utsträckning som vi tidigare räknat med. 

Sektionen ser stora svårigheter med att kunna minska underskottet avsevärt på så här kort tid men 

med tanke på anpassningarna som preliminärt tilldelats sektionen inför budget 2018 ser vi inte att 

det finns något annat alternativ än att göra omfattande förändringar i form av minskning av perso-

nalkostnaderna för att inte hamna i samma läge år 2018. Dock finns det då risk för att dessa föränd-

ringar gör att vi blir återbetalningsskyldiga för statsbidrag som införts för att öka personaltätheten. 

De viktigaste åtgärderna inom Lärandesektionen just nu är Skolverkets Bästa Skola där grundsko-

lans 7-9 verksamhet och grundsärskolans verksamhet får stöd av Skolverket under en treårs period. 

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. 
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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 be-

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

den demokratiska mötesplatsen)) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. Antalet olika arrangemang och aktiviteter var 203. 

Analys: 

Under 2016 ökades antalet arrangemang i biblioteket. Orsaken till det högre resultatet är ett aktivt 

arbete med att genomföra Biblioteksplanens mål att vara en självklar arena för kultur och kultur-

upplevelser. Med hjälp av extra medel för integration startades aktiviteter som "Låna en svensk", 

föreläsningar och sagostund med inriktning integration och mångspråk. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2017 har biblioteket inte tillförts medel för integration och mångspråk vilket kommer på-

verka antalet arrangemang som kan erbjudas. Utifrån befintlig budget och samarbeten genom det 

delregionala projektet Gränslösa bibliotek kommer dock målgruppen nyanlända att prioriteras. 

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

oteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Att inspirera till läsning och att arbeta läsfrämjande är prioriterade verksamhetsområden för både 

barn och vuxna. Medel från Skolverket genom en ökad barn/skolbibliotekarietjänst på 35% har ge-

nererat ökade aktiviteter som till exempel bokpresentationer på ytterskolorna. Andra aktiviteter 

som bibliotekets barnbokklubb, Hemliga bokslukarsällskapet, och den nationella satsningen Sommarbo-

ken inspirerar till fritidsläsning och är ett bra komplement för inspiration och möten med litteratur. 

Andra aktiviteter är författarbesök, bokcirklar, aktiv skyltning av litteratur och litteraturtips på soci-

ala medier. Biblioteket deltar också på olika arenor i samhället för att även nå ut till medborgare 
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med information om bibliotekets verksamhet och utbud. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför läsåret 17/18 kommer det läsfrämjande arbetet med vuxna utvecklas genom dialog på bokcirk-

lar, samarbeten kring arrangemang med föreningar och studiecirklar. En aktiv marknadsföring via 

till exempel sociala medier kommer att ske. 

Fortsätta finnas med på arenor utanför bibliotekslokalen och delta med bokbussen på lämpliga ar-

rangemang sant aktivt arbeta med sociala medier. 

Byta biblioteksdatasystem till ett system med mer användarvänligt gränssnitt samt mer tilltalande 

opac. 

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

veckling samt verka för att digital information och kommunikation blir till-

gänglig för alla. (Biblioteksplan) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god med undantag av antalet publika datorer där det planeras för att utöka till-

gängligheten med hjälp av publika surfplattor. Många lånar datorerna i en ganska jämn belastning. 

Fler använder sig av egna datorer på biblioteket, lånar wifi. 

Analys: 

Verksamhetsplanen följs, man erbjuder datorer och wifi samt erbjuder digitala tjänster. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla bibliotekets digitala tjänster samt informera om dessa till allmänheten. 

Kompetensutveckling för bibliotekspersonalen. 

Biblioteket ska vara platsen för kultur och kulturella upplevelser. (Biblio-

teksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Under 2016 ökades antalet arrangemang i biblioteket. Med hjälp av extra medel för integration star-

tades aktiviteter som "Låna en svensk", föreläsningar och sagostund med inriktning integration och 

mångspråk. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2017 har biblioteket inte tillförts medel för integration och mångspråk vilket kommer på-

verka antalet arrangemang som kan erbjudas. Utifrån befintlig budget och samarbeten genom det 
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delregionala projektet Gränslösa bibliotek kommer dock målgruppen nyanlända prioriteras. 

Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse 

Grundskolan  

I åk 3 har resultaten i både matematik och svenska sjunkit sedan förra året. Elevernas resultat i NP 

matematik är avsevärt lägre, endast 55% som klarat minst E på samtliga delprov. Det som flest hade 

svårt med var delprovet som handlar om skriftliga räknemetoder-subtraktion. Det klarade 72%.  

Den del som flest klarade, 96%, handlar om att mäta, jämföra och uppskatta tid och volym samt att 

lösa enkla problem. 

I åk 6 har det gått bättre i matematik än förra året, nästan 96% klarade provet. Det var också det äm-

nesprov som gick bäst. I svenska var det 95,4% som nådde godkänt och i svenska som andra språk 

var det 81,8%. 

I åk 9 har andelen elever som klarat minst E i NP i matematik sjunkit rejält och är i år 75%. Under de 

tre föregående åren har det varierat mellan 83 och 87,3%. Engelska var det ämne som störst andel 

klarade provet i, 95,8%. Även i samhällskunskap var resultat bra 93,3%. Svenska hade 89,5% av ele-

verna godkänt provbetyg i och svenska som andraspråk var det 40% som klarade. 

Bättre meritvärden på två av F-6-skolorna - övriga sämre. En av skolorna har ökat sitt genomsnitt-

liga meritvärde med 58 poäng vilket påtagligt påverkar kommunens snitt så att det totala meritvär-

det är högre i år. Flickornas resultat är högre än pojkarnas på fyra av fem skolor. Som mest skiljer 

det 53,3 poäng på en skola (flickor 247,9 och pojkar 194,6) 

Bättre meritvärden i åk 8 och något sämre i åk 7 och 9. Skillnaden mellan flickors och pojkars resul-

tat har ökat igen i åk 9. Men även i övriga årskurser är det stora skillnader mellan flickors och poj-

kars meritvärden. Andelen elever i åk 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen har minskat yt-

terligare något i år till 64,4%. Andelen elever med betyget A i årskurs 9 har också minskat, från 58,1 

till 40,9%. Däremot har det skett en liten ökning i åk 7 och åk 8 gällande betyget A. 

Behörigheten till gymnasiet är ytterligare något lägre i år. 77,3 % är behöriga till minst yrkespro-

gram. 

Grundsärskolan  

Samtliga elever i grundsärskolan 7–9 har nått minst betyget E i samtliga ämnen. I inriktningen trä-

ningsskolan anges kunskapskrav för grundläggande respektive fördjupade kunskaper. Eleverna får 

inte betyg. Istället ska lärare göra bedömningar av elevens utveckling mot målen och dokumentera 

det i de skriftliga omdömena. Uppföljning och analys av dessa tillsammans med elevernas individu-

ella studieplaner visar att alla elever når de kunskapskrav som minst ska nås. Eleverna som går 

grundsärskolan 1–6 är integrerade i grundskolan F-6 och syns inte separat i kunskapsuppföljningen. 

Gymnasiet 

Resultaten i vissa NP i både svenska, matematik och engelska är markant sämre än förra året. Det är 

främst elever i år 1 och 2 som det gäller. Inom matematikämnet varierar måluppfyllelsen i NP kraf-
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tig mellan kurserna. MAT01a (yrkeselever) klarade 58% minst E. MAT01b (ekonomi-och samhällse-

lever) klarade 87%. MAT01c (natur- och teknikelever) klarade 100%. I ENG06 var det 75% som kla-

rade minst E. i två år har det legat på 94%. I SVE/SVA01 har det i år gått från 92% till 83% av ele-

verna som klarade provet. 

Meritvärdet har sjunkit något i förhållande till förra läsåret från 14,8 till 14,3. 

Andel elever (avgångseleverna) med minst E i alla kurser i studieplanen har ökat ytterligare sedan 

förra året. 

Andelen elever som fått gymnasieexamen är oförändrad 88%. En klar förbättring sedan förra året 

har däremot skett gällande yrkesexamen där 85% av eleverna på yrkesprogram har nått kraven för 

detta. 

Behörigheten till högskolestudier är något lägre i år, 63 %. 

Vuxenutbildning 

VO-kurser och sfi ska in här 

Särskild utbildning för vuxna, särvux 

Sex elever har läst på grundläggande nivå på särvux under året som gått och ingen elev har betyg-

satts. Dialoger mellan ansvarig pedagog och rektor, genomgång av individuella studieplaner och 

intyg visar på en kunskapsutveckling hos eleverna även om ingen elev har betygsatts. 

Analys 

Grundskolan 

Meritvärdena ligger generellt lågt, men anmärkningsvärt lågt i åk 7, 8 och 9. Andelen elever som har 

minst E i samtliga ämnen är överlag fortsatt låg, med vissa förändringar. i åk 6 har andelen elever 

som klarat minst E ökat, medan andelen i åk 7 har sjunkit markant. Fortfarande är det oklart varför 

elevernas resultat sjunker så kraftigt när de kommer till åk 7. Är betygen i åk 6 "för höga" eller är be-

tygen i åk 7 "för låga"? Finns det förklaringar i progressionen i kunskapskraven? 

De elever som läsåret 16/17 gick ur årskurs 9 hade 201,8 p i meritvärde (fl 223,1 och po 185,1) 

Samma elever hade när de gick ur åk 6 210 p i meritvärdet (fl 220,7 och po 201). För flickornas del 

har det skett en knapp förbättring under högstadiet medan pojkarna istället visar på en försämring 

på nästan 16 meritpoäng totalt. Detta mönster har synts tydligt när vi studerar resultaten för pojkar 

och flickor över tid. Från att i åk 6 haft "relativt höga" meritvärden så sjunker resultaten rejält för 

både flickor och pojkar i åk 7. Det som i flera år har visat sig ske är att i åk 8 och 9 går flickornas re-

sultat stegvis uppåt medan pojkarnas resultat förblir låga. Hur betygen i åk 7 påverkar elevernas 

motivation och därmed också elevernas resultat är något som ännu inte har belysts tillräckligt och 

därmed inte heller åtgärdats. I kvalitetsanalysen för Tranängskolan 7–9 framkommer att samtliga av 

de få elever som anger att de inte trivs i skolan är pojkar. Trivs de inte skolan för att det inte går bra 

i studierna eller går det dåligt i studierna för att de inte trivs i skolan? 

John Hattie påtalar i Visible learning att hur undervisningen bedrivs är avgörande för elevernas lä-

rande. Skolverket skriver i sin lägesbeskrivning 2017 att lärarens viktigaste, och kanske svåraste, 

uppgift är att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov. Detta behöver ut-

vecklas i alla verksamheter, men mest påtagligt är behovet på 7-9. 

Grundsärskolan  
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På grund av få elever i grundsärskolan är det inte möjligt att göra jämförelser mellan pojkar och 

flickor eller över tid. Det är inte heller möjligt att göra någon jämförelse med riket då betygsresulta-

ten i grundsärskolan inte samlas in på nationell nivå. Men en analys av betygsspridningen är gjord 

och ett mönster visar på E-C. Vad beror det på? Är undervisningen inte utformad så att eleverna ges 

möjlighet att nå kunskapskraven för högre betyg? På grund av ett litet elevunderlag går det inte att 

dra några slutsatser kring vad som kan vara orsaken till avsaknaden av A och B, undervisningen, 

bedömningen och/eller elevernas förmågor. Frågor som dessa ligger till grund för ett utvecklingsbe-

hov hos lärarna inom betyg och bedömning. 

Gymnasiet 

Årets avgångselever har något bättre resultat än förra årets. Däremot kan man se en kraftig försäm-

ring i NP-resultat i vissa kurser i år 1 och 2. En tänkbar förklaring kan vara att det i år 1 nu börjat ett 

flertal av de nyanlända som tidigare gått på språkintroduktionen. Det är svårt för en del av dem att 

klara engelskan till exempel då många av dem inte varit vana vid den engelska språkmiljön. 

Vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna, särvux 

Gällande kunskapsutveckling inom särvux har elevgruppen i sin helhet utvecklats, men på individ-

nivå finns det en variation i utvecklingen. Alla elever läser på grundläggande nivå och samtliga ele-

ver har utvecklats mot kunskapskraven i kursplanerna, men ingen av eleverna har nått något del-

mål i kurserna. Därför har ingen elev betygsatts. Alla elever har en individuell studieplan. 

Nyanländas lärande 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Grundskolan 

Grundsärskolan  

Inom ramen för Samverkan för bästa skola kommer ett utvecklingsarbete på grundsärskolan, gäl-

lande styrdokumenten, betyg och bedömning, starta hösten 2017. Det ska också anordnas kompe-

tensutveckling i Infomentor så att kunskapsuppföljningen får högre kvalitet och gemensam struk-

tur. 

Gymnasiet 

Vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna, särvux 

Nyanländas lärande 

Huvudmannen ska ta fram rutiner för hur nyanländas lärande ska synliggöras och utvecklas i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Organisation, mottagande och elevresultat ska följas upp och analyse-

ras på både enhetsnivå och sektionsnivå. Utvecklingsledaren har huvudmannens uppdrag att vara 

samordnare för nyanländas lärande och ingår i ett regionalt nätverk. Inom ramen för det uppdraget 

kommer en del insatser från bland annat Skolverket att genomföras för att på kort och lång sikt ha 

en utbildning av hög kvalitet för att förbättra förutsättningarna för dessa elever. 
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Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse 

Överlag är det god måluppfyllelse i förskolan gällande att stimulera barns utveckling och lärande. 

Man arbetar med både språk, matematik och naturvetenskap på varierade sätt. Andelen barn som 

utvecklar olika förmågor kopplade till dessa områden är hög, 

I fritidshemmet är andelen elever som får möta olika rörelsemiljöer, prova olika aktiviteter hög. Man 

får till exempel utveckla sin matematiska förmåga i leken. Verksamheten bidrar också på ett bra sätt 

till att barnen lär sig visa sina kunskaper med olika uttryckssätt. Aktiviteter i fritidshemmet har bi-

dragit till ökad samarbetsförmåga. 

I Skolenkäten finns påståendet "Skolarbetet är intressant". I åk 5 svarar 92% att det stämmer helt och 

hållet eller stämmer ganska bra. Motsvarande i åk 9 är 66% och på gymnasiet år 2 84%. För åk 9 och 

år 2 gy finns påståendet "Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete". Där anser 66% i 

åk 9 och 88% i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Ytterligare ett påstående som 

riktar sig till åk 9 och år 2 gy är "Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa". Där anser 85% 

i åk 9 och 97% i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

På påståendet ”Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan” svarar 28% av eleverna i åk 9 att 

det stämmer helt och hållet eller ganska bra. På gymnasiet svarar 20% att det stämmer ganska bra, 

ingen att det stämmer helt och hållet. 

Analys 

Detta mål handlar framför allt om förskolans och fritidshemmens kärnverksamhet (att stimulera och 

bidra till varje barns utveckling och lärande). Det blir viktigt att titta på detta eftersom det inte finns 

några kunskapsresultat att analysera för dessa verksamheter. 

Förskolorna jobbar här med olika läroplansmål såsom att utveckla ett nyanserat talspråk, 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 begreppen. I deras 

kvalitetsanalys är det dessa mål som följs upp. Dessutom är det inte några mätbara mål utan mer 

fråga om uppskattning. Det blir därför svårt att ge någon exakt bild av hur måluppfyllelsen ser ut. 

I fritidshemmen handlar detta mål om att utveckla elevernas förmåga inom språk och kommunikat-

ion, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter. Även här 

är det svårt att ge några precisa resultat. 

Men det är också intressant att se hur skolan stimulerar och bidrar till elevernas utveckling och lä-

rande, Eleverna i åk 5 och i år 2 på gymnasiet uttrycker i större utsträckning att skolarbetet är intres-

sant än eleverna i åk 9. Förutom stimulans kommer också begrepp som tillit in. Frågorna som hand-

lar om tillit till elevens förmåga visar på ganska stora skillnader mellan åk 9 och år 2 gy. Om man 

jämför med riket ligger inte åk 9 lågt utan i stort sett i nivå med övriga. Däremot ligger resultaten 

för år 2 gy markant över rikssnittet. Alla elever ska nå minst E i betyg, men får alla elever möjlighet 

att nå sin fulla potential och nå högre betyg. Det är en svårare fråga. Uppenbarligen finns det lite att 
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jobba på när det gäller då drygt var 4:e elev i åk 9 och var 5:e i år 2 gy tycker att de får för lite utma-

ningar i sitt skolarbete. 

För att möta alla elever och ge dem rätt stimulans är det viktigt att ha en tillitsfull relation och att 

arbeta med ett formativt förhållningssätt. Frågorna var är jag? vart ska jag? och hur kommer jag dit? är 

nödvändiga att arbeta med oavsett på vilken nivå som målet ligger. Detta behöver utvecklas på 

både högstadiet och gymnasiet. 

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. 

Den satsningen som kommunen gör för att stärka fritidsverksamheten fortsätter bland annat med 

kompetensutveckling i samarbete med Navet. 

Utveckla nätverk/träffar för fritidshemmens personal för kollegialt lärande. 

Formativt förhållningssätt behöver utvecklas hos lärarna så att det präglar alla klassrum och skol-

former. Trots tidigare insatser på gymnasiet behöver man fortsatt fokusera på att utveckla detta. För 

7-9 kan det vara aktuellt med kompetensutveckling i detta inom ramen för insatser i Samverkan för 

bästa skola. 

Uppföljning av integrerade elever 

Måluppfyllelse 

I huvudmannens uppföljningar av de integrerade eleverna framgår att skolorna gör sitt bästa för att 

de ska ha en så bra skolsituation som möjlighet. Det finns en stor flexibilitet och lyhördhet inför ele-

vernas olika behov. Skolorna har ett stort fokus på att eleverna ska känna social delaktighet i sina 

klasser. I uppföljningarna framgår att de resurser som är kopplade till de integrerade eleverna gene-

rellt har goda kunskaper om konsekvenserna av den funktionsnedsättning som eleverna har. I upp-

följningarna framgår också att det finns vissa oklarheter och problemområden, vilka beskrivs och 

analyseras närmre nedan. 

Analys 

I Skolverkets rapport Integrerade elever står att ”Ofta väljer rektorn att fatta beslut om att ändra timplanen 

för den integrerade eleven så att eleven ska få samma undervisningstid i de olika ämnena som den övriga klas-

sen. I en del ämnen innebär det att den integrerade eleven får fler timmar jämfört med den skolform eleven är 

mottagen i och i andra ämnen färre… Rektorn kan besluta att göra sådana anpassningar som krävs för att 

undervisningen ska fungera för den integrerade eleven. Om det innebär att eleven får färre timmar i något 

ämne behöver skolan göra en bedömning av om eleven ändå ges förutsättningar att kunna nå kunskapskraven 

i det ämnet. Ofta fattas beslut om att ändra timplanen med motiveringen att det gynnar den sociala gemen-

skapen. Här är det viktigt att påpeka att även om den sociala utvecklingen är viktig så har eleven rätt till de 

förutsättningar som leder till en optimal kunskapsutveckling och att detta behöver vara i fokus när skolan fat-

tar beslut.” I uppföljningarna framkommer att det är en utmaning att fullt ut följa timplanen för den 

skolform eleverna är mottagna i. Inget beslut om anpassningar av timplanen är gjord för någon av 

de åtta eleverna. I dialogen under uppföljningarna menar rektorer och personal att man följer tim-

planen för grundsärskolan eller träningsskolan. I uppföljningarna framkommer dock att några av 

skolorna inte fullt ut är säkra på den timplan som gäller för den integrerade eleven. I uppföljning-

arna har timplan för grundskolan och timplan för grundsärskolan, samt träningsskolan jämförts och 
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några av skolorna fick insikt i skillnaderna i timplanerna. Engelska är ett exempel på ämne där tim-

planerna skiljer sig mycket åt. I grundsärskolan har eleverna 180 timmar och i grundskolan 480 tim-

mar. Ämnet hem- och konsumentkunskap är ett annat exempel, där grundsärskolans elever har 525 

timmar medan grundskolans elever har 118 timmar. 

I flera av uppföljningarna framgår att lärarna önskar mer stöd i att planera en undervisning utifrån 

två olika skolformers kursplaner. Det finns ett behov av att få resonera tillsammans med andra lä-

rare som har integrerade elever kring planeringen av en sådan undervisning samt bedömning uti-

från de kunskapskrav som gäller i respektive skolform. I de flesta av uppföljningarna framgår att 

det sällan är alla av de berörda undervisande lärarna samlas kring en integrerad elev och diskuterar 

en undervisning som utgår från båda skolformernas styrdokument. I någon av uppföljningarna 

framgår att inte alla av de berörda undervisande lärare på skolan har kännedom om vad en integre-

ring innebär och att eleven följer en annan skolforms styrdokument. För eleven innebär det att den 

inte får den undervisning den har rätt till. Detta är också något som framkommit i Skolinspektion-

ens kvalitetsgranskning av integrerade elever. Inspektionen konstaterade att det inte alltid vid pla-

nering av dessa elevers undervisning som man utgår från grundsärskolans kursplaner, Det förekom 

i granskningen att aktuell kursplan inte bestämdes förrän vid bedömningen. Det måste vara tydligt i 

såväl planering som vid bedömning av de integrerade eleverna vilka styrdokument som ligger till 

grund. 

I uppföljningarna framgår att man strävar efter både pedagogisk och social delaktighet för de inte-

grerade eleverna, men det framgår också i flera av uppföljningarna att den resursperson som är 

kopplad till den integrerade eleven har huvudansvaret för den integrerade eleven. I några av upp-

följningarna framgår att det inte är tydligt vem som har ansvaret för planeringen av undervis-

ningen. I några uppföljningar problematiseras att det kan innebära att det inte är den ansvariga lära-

ren som planerar för den integrerade eleven, utan att resurspersonen gör det. I någon uppföljning 

beskrivs att resurspersonen får ta del av lärarens planering, men att det är upp till den personen att 

själv göra de anpassningar som krävs. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

• Rektor för de integrerade eleverna ska säkerställa att alla av de berörda undervisande lärare 

på skolan har kännedom om att den integrerade eleven följer en annan skolforms styrdoku-

ment samt vilket ansvar den undervisande läraren har för den integrerade eleven. 

• Rektor för de integrerade eleverna ska stödja och möjliggöra för regelbundna planeringsdia-

loger mellan ansvariga lärare och resurs. 

• Rektor för integrerade elever ska stödja och möjliggöra att resurser och samtliga lärare som 

undervisar en integrerad elev träffas för kollegialt lärande. Skolorna kan med fördel an-

vända delar av Skolverkets material Integrerade elever och Skolinspektionens kvalitetsrapport 

om integrerade elever som ett stöd i dialogerna. 

• Huvudmannen ska se till att det genomförs minst 1 nätverksträff/termin för rektorer, lärare 

och resurser till integrerade elever. Syftet med nätverksträffarna är att bidra till att bland an-

nat öka kunskaperna om grundsärskolans styrdokument och utvecklingen av en undervis-

ning utifrån två olika skolformers kursplaner. Nätverksträffarna kan också bidra till ökad 

samverkan och kollegialt lärande mellan skolorna. Sammankallande och mötesledare för 

dessa är rektor för grundsärskolan. Syftet är att huvudmannen, genom nätverksträffar, vill 

stödja det kollegiala lärandet och öka kunskaperna om integrering bland de skolor som har 

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

kande, kommunikation, skapande och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse  

Inom grundsärskolan har eleverna utvecklat sitt användande av digitala verktyg och detta har haft 

påtaglig positiv inverkan på elevernas utveckling. Ipad med individuella upplägg är ett exempel på 

verktyg som används och har en avgörande roll i att stödja utveckling och självständighet hos ele-

verna i träningsskolan. Även inom särvux har användningen av digitala verktyg ökat i undervis-

ningen. 

IKT-satsningen inom övriga skolformer har också pågått enligt plan. Eleverna använder digitala 

verktyg mer och mer. Utbyggnad med chromebooks och verktyget G-suite for education pågår 

inom både grundskolan och vuxenutbildningen. 

Analys 

För att eleverna ska vilja och kunna använda digitala verktyg är tillgången till dem samt lärarnas 

förhållningssätt avgörande. De appar och program som eleverna använder behöver vara väl kända 

av undervisande och stödjande personal. För att möta elever med varierad funktionsförmåga behö-

ver lärarna ha god kännedom om verktygen och kunna anpassa dem. 

I enheternas kvalitetsanalyser anges att eleverna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som 

ett fungerande verktyg i sitt lärande. Men vad avses egentligen? Vilken nivå handlar det om? I de 

nya styrdokumenten står det att eleverna ska ha adekvat digital kompetens. Det är betydligt vidare 

än att bara kunna använda digitala verktyg i sitt lärande. 

Skolverket har lämnat förslag på två nationella it-strategier för de olika skolformerna till regeringen. 

De innehåller förslag till förändringar i styrdokumenten, vilket till vissa delar redan är genomfört. 

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa för-

måga samt att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer teknikorienterat arbets- och sam-

hällsliv. Förändringarna innebär bland annat att programmering ska komma in redan från försko-

lan. Det har skrivits in i matematik- och teknikämnena i alla skolformer. Från åk 7 och upptill gym-

nasiet ska samtliga elever lära sig programmera genom att skriva kod själva. Detta ställer stora krav 

på att det på varje skola finns både teknik och kompetens som kan möta de utökade kraven. 

Skolverket säger att skolans digitalisering inte är ett it-projekt utan ett förändringsprojekt där ledar-

skap är den viktigaste framgångsfaktorn. De trycker på att digitalisering är mer än datorer och plat-

tor, det handlar om att förändra arbetssätt. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot 

skolans uppdrag i styrdokumenten. Skolledare har fått ett enormt ansvar för arbetet med skolans 

digitalisering och för att se till att likvärdighet nås. I detta är skolledarens roll och kompetens att 

leda lärande i en digitaliserad skola mycket viktig för hur väl våra verksamheter ska lyckas. Det är 

till exempel de som leder lärarnas lärande och skapar de förutsättningar på sin enhet som behövs 

för att barnen/eleverna ska utveckla adekvat digital kompetens. Lärandesektionen måste också dis-

kutera en gemensam strategi med skolledarna för att sektionens digitalisering ska gå i samma rikt-

ning och bli likvärdig mellan enheterna inom respektive skolform. Varje skolledare behöver för att 

göra detta också utveckla sin egen digitala kompetens. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gemensamt synsätt för förskolans respektive skolans digitalisering. 

Det finns en plan för utbyggnad av infrastruktur för att säkerställa nödvändiga tekniska förutsätt-

ningar. Den innehåller ekonomiska förutsättningar men dessa är inte beslutade ännu, vilket behövs 

för att arbetet med att bygga ut infrastrukturen ska kunna gå vidare. 

Kompetensutveckling för skolledarna både i den egna digitala kompetensen och i att leda digitali-

seringen, dvs att leda lärandet, ska genomföras under det kommande läsåret. Detta kommer främst 

att ske i form av kollegialt lärande. Det blir en egen variant av TLC (Teacher Learning Communities) 

kallad LLC - Leader Learning Communities. Inom ramen för detta ska tidigare genomförd LIKA (SKL:s 

verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering) användas. Det ska också på ett 

tydligare kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet som sker på enheterna. 

En inventering i vad skolledarna själva bedömer som behov för den egna digitala kompetensen 

kommer att genomföras vid läsårsstaten. Utifrån de framkomna behoven kommer huvudmannen 

att genomföra olika insatser för att möta detta. 

Utbildning av pedagoger i utökad digital kompetens: kompetensutvecklingsdag mars 2018, löpande 

genom IKT-nätverk, teach meets etc. 

Utbildningen i verktyget G-suite for education för pedagoger vars elever har chromebooks. 

Inventera behoven, planera och genomföra utbildning i programmering, främst för matematik- och 

tekniklärare i alla skolformer och årskurser. 

Huvudmannen ska se över och förändra resultatmålet och måtten som ligger till grund för försko-

lans/fritidshemmets/skolans planering, genomförande och uppföljning av digitaliseringen. 

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

(Utvecklad elevhälsa) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse  

De barn i förskolan som behöver stöd får överlag detta. Det finns några förskolor som har haft svå-

rare att fullt ut stödja alla. I Skolenkäten våren 2017 svarar 94% av eleverna i årskurs 5 att påståen-

det "Min lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det" stämmer helt och hållet eller ganska 

bra. På samma påstående i årskurs 9 svarar 89% stämmer helt och hållet eller ganska bra. På gymna-

siet år 2 ökar andelen till 95%. Samtidigt kan man se att 18% av eleverna i årskurs 9 och 15% av år 2 

gy tycker att "Skolarbetet är för svårt för mig". 

Utifrån kunskapsresultaten, meritvärdena och behörighetsnivån till gymnasiet/högskolan och Skol-

inspektionens granskning 2016 kan man konstatera att vi inte har lyckats tillräckligt med vårt stöd. 

Det finns även några elever som inte kommer till skolan alls, trots insatser från skolan i samverkan 

med hemmet. 

Förstärkningar inom området elevhälsa har gjorts genom att en samordnare för elevhälsan har an-

ställts på 50% (i kombination med uppdraget som rektor för grundsärskolan och särvux). Dock finns 

fortfarande inte någon anställd psykolog, utan det köps in vid behov av framförallt utredningar. 
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Analys 

I samtliga läroplaner för de olika skolformerna är det tydligt att "skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen". Det står också att 

"skolväsendet har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning". En konsekvens av att 

inte ha egen psykolog är att den professionen saknas i elevhälsans förebyggande arbete. 

Trots ett gediget elevhälsoarbete och mycket fokus på att stödja barn och elever med ett inklude-

rande förhållningssätt så lyckas vi inte fullt ut med detta. I förskolan har barn med extra stora behov 

gjort att man inte upplever sig räcka till riktigt. Vakans gällande specialpedagog och personalom-

sättning har var bidragande orsaker också. Dock visar enkätresultat på att vårdnadshavare i stor ut-

sträckning är nöjda. Under längre tid har den största utmaningen varit att möta samtliga elever i 

verksamheten för åk 7-9. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver 

utvecklas ytterligare. Men det är också viktigt att utvärdera hur man inom ordinarie undervisning 

kan möta alla elever. Grundskolans läroplan säger att "hänsyn ska tas till elevernas olika förutsätt-

ningar och behov" och "därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla". Ett sätt att utveckla 

en undervisning som bättre möter individen är ha ett formativt förhållningssätt. Där har skolorna 

kommit lite olika långt. För att förbättra och utöka detta behövs en del kompetensutvecklingsinsat-

ser. Det kan ske genom Samverkan för bästa skola, men också genom att använda interna resurser som 

kommunens förstelärare. 

Studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elevers möjligheter att nå må-

len. Där måste ett målmedvetet arbete ske för att tillhandahålla detta. Även modersmålsstöd i för-

skolan är av vikt och där är det fortfarande bristande tillgång. 

Det har blivit särskilt tydligt att barn/elever, i alla skolformer, som har någon form av neuropsykia-

trisk funktionsnedsättning (NPF) är en utmaning för verksamheterna att möta. Tranängskolan F-6 

har haft handledning av Elisabeth Rådberg. På gymnasiet har en förstelärare handlett en grupp lä-

rare utifrån SPSM:s Studiepaket NPF. Men kunskaperna i att möta och undervisa barn/elever med 

NPF måste öka. Skolorna behöver också se över hur lärmiljön ser ut respektive behöver se ut för att 

eleverna ska få förutsättningar att nå målen. 

Rutiner för hur frånvaro ska dokumenteras och vilka åtgärder som ska vidtas har förtydligats i alla 

skolformer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt Elevhälsoplanens intentioner. Inom några verksamheter kvarstår fortfarande 

en del arbete med att implementera planen och dess innebörd. Där behöver huvudmannen under 

hösten ta ett ansvar att följa upp att detta sker. 

I professionsgruppen för specialpedagoger ska man under nästa läsår fokusera på arbetet med att 

utveckla och jobba för högre kvalitet i insatser och dokumentation kring extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram. Huvudmannen kommer bland annat att följa upp detta genom sin intern-

kontroll. Det kommer att göras stickprov på att dokumentationen finns och håller tillfredsställande 

kvalitet. 

Fortsatt arbete för att följa upp frånvaron, utreda och sätta in tidiga insatser. I detta är kurator och 

skolsköterska viktiga aktörer. Huvudmannen kommer att bland annat att följa upp detta genom sin 

internkontroll. Det kommer att göras stickprov på att dokumentationen finns och att åtgärder har 

vidtagits. 
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För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i elevhälsans och förskolechefers/rektorers elevdoku-

mentation ska systemet PMO införas för alla dessa grupper. Det finns i dag för skolsköterskorna. 

Utbildning genomförs i september. 

Fortsätta kompetensutvecklingsinsatserna inom NPF under nästa läsår. Det ska bland annat anord-

nas föreläsning med Elisabeth Rådberg i några verksamheter. Det ska vara en kommungemensam 

dag den 1/11 med föreläsare från Attention och sedan fortsätter arbetet på enhetsnivå. 

Alla skolor ska se över hur lärmiljön (inkl. digitala verktyg) kan anpassas till elever med olika funkt-

ionsnedsättningar, med fokus på NPF. Som vägledning och stöd används SPSM:s Värderingsverktyg 

för tillgänglig utbildning. Detta ska läggas in som en aktivitet i Stratsys, genomföras och följas upp i 

nästa kvalitetsanalys. 

Både huvudmannen och de enskilda verksamheterna måste följa upp de nyanlända elevernas lä-

rande med större systematik. Huvudmannen ska lägga in detta som ett eget resultatområde i Strat-

sys på både huvudmannanivå och enhetsnivå för att det ska säkerställas och synliggöras i det syste-

matiska kvalitetsarbetet. 

Utveckla undervisningen i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Utvecklingen av matematikundervisningen har fortsatt inom delar av verksamheten. Det sker både 

genom att ämneslagen jobbar med Skolverkets matematikmoduler själva och på vissa ställen under 

ledning av en förstelärare. 

Analys 

Samtalen och arbetet utifrån lärmodulerna upplevs positivt av matematiklärarna och ämneslagen. 

Vilket genomslag detta fått på hur undervisningen i klassrummet bedrivs och elevernas måluppfyl-

lelse på sikt är oklart. Årets matematikresultat är nedslående på många områden. Det är alarme-

rande att bara drygt hälften av gymnasiets yrkeselever klarat NP. Det är viktigt att under nästa läsår 

göra en utvärdering av matematikresultaten, både för att få veta vilka effekter insatserna haft och 

för att planera fortsättningen. En utveckling av samarbetet mellan lärare som undervisar i matema-

tik i olika delar av grundskolan och gymnasiet behöver komma till stånd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortfarande gäller det att implementera de nya didaktiska kunskaperna i undervisningen och fort-

sätta det kollegiala lärandet. 

Samarbetet och sambedömning vid NP behöver ske i större utsträckning. Matematiklärare på 7-9 

och gy ska ha några gemensamma ämnesträffar under nästa läsår. 

Huvudmannen ska genomföra en utvärdering av insatserna våren 18. Det kommer bland annat gö-

ras med hjälp av en enkät till samtliga lärare som undervisar i matematik och en analys av matema-

tikresultaten över tid. 

Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. På gymnasiet har man genomfört Läslyftet i en grupp, med just 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som tema. Med hjälp av resurser från till exempel Skol-

verket och Skoldatateket har arbetssättet utvecklats i verksamheten. Men som helhet i kommunen 

har vi inte kommit tillräckligt långt i att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 

olika omfattning används språkstödjare/studiehandledare. 

Analys 

Pedagogen behöver utgå ifrån varje barns/elevs förutsättningar och anpassa metodik och pedagogik 

så att barnet/eleven har möjlighet att utvecklas mot kunskapskraven. Ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt behöver genomsyra all verksamhet/undervisning för att stödja kunskapsut-

veckling. Utifrån barnens/elevernas olika kognitiva nivå och språkliga/kommunikativa förmåga kan 

den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen dock behöva se olika ut. 

Inom förskolan upplevs att tillgången på modersmålsstöd inte är tillräcklig, vilket är problematiskt 

då andelen barn med annat modersmål än svenska är stor i förskolan. 

När det gäller till exempel elever inom grundsärskolan och grundläggande nivå på särvux är det 

viktigt att tänka språk i en vidare bemärkelse. Självklart ska eleverna utveckla ett ämnesspråk, men 

detta kan uttryckas på olika sätt. För en elev som har stora svårigheter att verbalt sätta ord på förete-

elser, behöver pedagoger ha god kunskap om kompensatoriska hjälpmedel och alternativ kommu-

nikation. 

Rektors/förskolechefs prioritering, lokala förutsättningar och medarbetarnas förkunskaper har haft 

stor betydelse för hur långt man kommit. Detta arbete behöver också kopplas samman med hur vi 

hanterar nyanländas lärande som helhet. När fler och fler av de nyanlända eleverna går från Språk-

introduktionen till nationella program på gymnasiet blir det än mer angeläget att undervisningen 

präglas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Det är dock viktigt att betona att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar alla barn och 

elever oavsett språklig bakgrund. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Detta är fortsätt ett prioriterad område kommande år. Arbetet med implementering av Språkplanen 

behöver följas upp. 

Utbildning för förskollärare ska genomföras i samverkan med HLK, Jönköping och Skolverket. Det 

är kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan på 7,5hp. 

Med hjälp av material från Skolverket kan ämneslagen på egen hand fortsätta utveckla kompeten-

sen i detta arbetssätt. Läslyftet fortsätter på gymnasiet under ledning av en förstelärare. I förskolan 

ska bland annat arbetet med bildstöd och tecken som stöd fortsätta att utvecklas. 

Uppföljning av arbetssättet och dess effekter behöver också synliggöras i det systematiska kvalitets-

arbetet gällande de nyanlända elevernas utbildning. 

Förstelärarna ska bidra till utveckling av skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse  

Det upplevs positivt för verksamheterna att ha förstelärare.  I vilken omfattning just deras insatser 

bidrar till utveckling av skolan är svår att mäta med kvantitativa metoder 

Analys 

Förstelärarnas uppdrag ser väldigt olika ut mellan skolorna. Uppdragen går mer och mer ihop med 

arbetslagsledandeuppgifter på några av skolorna. Inom f-6 är det vanligt att uppdraget också är 

kombinerat med IKT-ansvar. Gemensamt är ändå att de arbetar med det kollegiala lärandet på olika 

sätt. De bidrar till utvecklingen på sina skolor. Det kan handla om formativa strategier, elevdoku-

mentation, matematik, läslyft, NPF etc. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppföljning och utvärdering av uppdragen behöver göras på både enhets- och huvudmannanivå. 

Kommande läsår har gruppen förstelärarna på kommunnivå fokus på aktuella skolforskare och hur 

deras forskning kan få genomslag i undervisningen. Utgångspunkt är en läscirkel kring boken De 

fem stora av Jesper Ersgård. Då kommer en fördjupning av ske kring bland annat growth mindset 

och formativa strategier. 

Biblioteksverksamheten ska stärka elevernas måluppfyllelse. (Biblioteks-

plan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. Mättalet för antal utlån 0-17 år har ändrats, se kommentar på analys av 

måttet. 

Analys: 

Biblioteket har aktivt utvecklat lovaktiviteterna och prioriterat målgruppen. Föreläsningar, bokpre-

sentationer, författarbesök och skapande verksamhet är aktiviteter med mål att erbjuda det lust-

fyllda lärandet/läsandet på fritiden och därmed stärka elevernas måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Använda barnens bokcirkel, Hemliga bokslukarsällskapet, som fokusgrupp för att utveckla lovaktivite-

terna. Fortsätta söka medel från Skolverket för skolbibliotekarietjänst som ska arbeta mot yttersko-

lorna och utveckla samarbetet med rektorer/lärare. 

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

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

heten inom kultur och fritid 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse 

Trivseln i förskolor och skolor har minskat marginellt men är fortfarande hög. Andelen eleverna 
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som trivs i skolan ligger på 92%. När det gäller enkätunderlaget finns inte grundsärskolans elever 

och eleverna i särskild vuxenutbildning med. De har istället i utvecklingssamtal och i andra samtal 

fått uttrycka sin uppfattning om trivseln och de har hög trivsel i skolan. 

Trivsel enligt föräldrar har i förskolan har ökat något till 98%, men i skolan backat till 90%. För fri-

tidshemmet finns ingen data att analysera. 

I Skolenkäten finns några frågor som handlar om grundläggande värden på skolan. Dessa kan också 

kopplas till trivseln. På påståendet "I min skola respekterar vi varandras olikheter" svarar 67% i åk 9 

och 88% i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. På "I min skola respekterar elever 

och lärare varandra" svarar 63% i åk 9 och 89% i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller ganska 

bra. 

I åk 5 finns bara ett påstående för ovanstående två och det är "I min skola respekterar vi varandra". 

På det svarar 87% av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

Kultur- och biblioteksverksamheten har hög andel trivsel, 98%. Fritidsverksamheten har inte mätt 

trivseln i någon enkät. Men i samtal med besökarna på fritidsgårdarna framgår att trivseln har ökat 

sedan föregående år. 

Analys 

Trivseln är över lag god i både förskola och skola. Men det är markant mindre andel föräldrar till 

barn i skolan som anger att deras barn trivs i skolan jämfört med förskolan. Det är viktigt att sko-

lorna tar upp med både elever och föräldrar vad det kan bero på att trivseln minskar när man börjar 

skolan. 

Det är också oroväckande att endast 63% av eleverna i åk 9 upplever att lärare och elever respekte-

rar varandra på Tranängskolan 7-9. Även gymnasiets 88% är anledning till att jobba med relation-

erna. Ledarskapet i klassrummet är av avgörande betydelse för hur lärandet kan lyckas. "Klass-

rumsklimatet är en avgörande faktor för att återkoppling ska fungera. Det krävs en positiv och för-

troendefull relation med läraren." (Hertz & Karlsson 2017 i Vänd på tanken-Framgångsrik undervisning 

i klassrummet) 

I de lägre åldrarna och på mindre enheter verkar barn/elev vara mer synliga och kan få personliga 

relationer till pedagogerna, vilket ger en stor trivsel och trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Olika åtgärder kan gälla olika enheter. Nedan är exempel på vad som ska göras. 

• Implementera planen mot diskriminering och kränkande behandling till ett aktivt och le-

vande dokument för alla pedagoger och elever. 

• Rastaktiviteter för alla som planeras av pedagoger i f-6. 

• Åldersblandade aktiviteter över hela skolan.  

• Högre vuxentäthet på skolgården som stöd för eleverna på raster.  

• Öka samarbetet mellan 7-9 och grundsärskolan.  

• Relationsbyggande mellan elever och lärare på 7-9 och gymnasiet. 

• Ta med vårdnadshavare till barn på fritidshemmet i framtida enkäter.  

• Införa gårdsråd på fritidsgårdarna för att öka trivseln och göra ungdomarna mer delaktiga i 

utvecklingen av gårdarna. 
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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 

Resultat/Måluppfyllelse 

Trygghet enligt föräldrar i förskolan har ökat något till 97%, men i skolan uppger föräldrarna i stäl-

let en minskning 90%. Bland eleverna själva anger 92% att de känner sig trygga i skolan och detta är 

en minskning från förra året. Om man följer elevernas trygghet från 2012/2013 tills nu har det gått 

från 96% första året till 94% under flera år till att i år vara 92%. Andelen bland både elever och för-

äldrar är i år den lägsta på fem år. Svarsfrekvensen var inte så god i kommunens egen enkät. 

I Skolinspektionens enkät svarade 94% av vårdnadshavarna till barn i förskoleklass "Mitt barn kän-

ner sig tryggt i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra. Samtidigt svarar 18% av dem att 

"Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för". 

I Skolinspektionens enkät i Tranemo kommun, svarar 86% (91%, HT15 95% i riket) av eleverna i åk 5 

att påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra.  I samma en-

kät svarar 76% (71%, HT15 74%) av eleverna att påståendet "Jag har studiero på lektionerna" stäm-

mer helt och hållet eller ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör andra elever ord-

ningen i klassrummet" svarar 43% (60%, HT15 71%) av eleverna att det stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. Det är 129 av 134 elever som har besvarat enkäten, vilket ger en mycket bra svarsfre-

kvens (96%). 

I samma enkät för elever i årskurs 9, svarar 82% (84%, HT15 84 %) av eleverna att påståendet "Jag 

känner mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra. I samma enkät svarar 51% (62%, 

HT15 54%) av eleverna att påståendet "Jag har studiero på lektionerna" stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" sva-

rar 76% (62%, HT15 64%) av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Det är 111 av 

132 elever som har besvarat enkäten, vilket ger en bra svarsfrekvens (84%). 

Inom grundsärskolans anger både elever och vårdnadshavare hög grad av både trivsel och trygghet. 

Där har åtgärder som vidtagits under året för trygghet i samband med ombyte till idrotten fått öns-

kad effekt. I övrigt har alltid personal från grundsärskolan 7-9 följt med eleverna när de deltar/är 

integrerade i grundskolan 7-9 om eleven själv vill det. På raster finns alltid personalen kvar i verk-

samheten och vid behov stödjer eleverna i det sociala samspelet. På lunchen följer alltid personal 

med eleverna till matsalen. 

Gymnasiet har en svarsfrekvens på 84%, 80 elever av 95 har svarat. Där är tryggheten i skolan stor. 

På påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" svarade 96% att det stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. 75% av eleverna anser att " Jag har studiero på lektionerna" stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" sva-

rar 30% av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

Både i åk 9 och år 2 gy finns det elever som är rädda för andra elever. 12% i åk 9 respektive 16% i år 

2 gy svarar att "I min skola finns det elever som jag är rädd för" stämmer helt och hållet eller ganska 

bra. Dessutom svarar 14% av åk 9 att "I min skola finns det personal som jag är rädd för" stämmer 
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helt och hållet. På gymnasiet är siffran så låg att den inte redovisas. 

Inom kulturskolan, biblioteks- och fritidsverksamheterna är andelen trygga deltagare/besökare 99,5-

100%. 

Analys 

Tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög, men det finns i skolan en viss nedåtgående 

trend att bevaka. Men ändå finns det elever som uttrycker rädsla för såväl andra elever som för per-

sonal. Detta är något som måste tas på största allvar. Det finns flera konsekvenser av en sådan 

rädsla. Det påverkar med största sannolikhet kunskapsresultaten, inte minst om man skulle vara 

rädd för någon lärare. För att lyckas i sitt skolarbete är förtroendet och respekten mellan elev och 

lärare en grundläggande förutsättning. 

Likaså påverkar klassrumsklimatet undervisningen och elevens utveckling. Många elever har svårt 

att koncentrera sig när det är oroligt omkring dem. De kan då både bli offer och orsak till att studi-

eron är dålig. En bra ledarskapet i klassrummet är något som är nödvändigt och som gynnar många 

områden som trivsel, trygghet, stimulans och kunskapsresultat. 

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att öka tryggheten för grundsärskolans elever är det viktigt att jobba med ökad integrering med 

övriga elever. För eleverna på grundsärskolan 7-9 behöver personal fortsätta vara med dem på 

lunch, raster etc. 

Relationsskapande insatser både elever emellan och mellan personal och elever behövs på 7-9 och 

gymnasiet. 

Lärares ledarskap i klassrummet behöver stärkas och utvecklas på 7-9 och gymnasiet. 

  

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". 

Tranemo bibliotek ska stödja det livslånga lärandet genom att vara ett lo-

kalt kunskapscentrum för formellt och informellt lärande. Biblioteket ska 

stödja och stimulera läslust och språkutveckling. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 
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Analys: 

Antalet aktiviteter har ökat med hjälp av medel för integration som biblioteket fick under 2016. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta erbjuda intressanta föreläsningar och inspirera till läsning genom läsfrämjande aktiviteter 

riktade mot både barn och vuxna. 

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 

Vårdnadshavare i skolan ger uttryck för att bemötandet är gott. 

  

Det är viktigt att det finns ett förtroende mellan förskolans och skolans personal och vårdnadsha-

varna. Ett öppet förhållningssätt och lyhördhet är två viktiga redskap för att skapa bra relationer. 

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% måluppfyllelse 

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

för personer med annat modersmål än svenska. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. Det har genomförts 28 integrationsfrämjande aktiviteter på biblio-

teket. 
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Analys: 

Med hjälp av statliga medel kunde stora satsningar på integration och mångspråk göras under 2016. 

En bibliotekarie anställdes för att arbeta mot målgruppen och Kultur i Väst gjorde en stor satsning 

på utbildning av bibliotekspersonal när det gäller integration och mångspråk under hösten. 

Kultur i Väst har tillfört medel för satsning på inköp av media på andra språk än svenska samt me-

dia för svenskinlärning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det delregionala projektet Gränslösa bibliotek, som startar under hösten -17, kommer erbjuda bibli-

otekspersonalen utbildning kring mångspråk och integration samt innehålla en del där man plane-

rar att arbeta uppsökande med hjälp av bokbussen. 

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 

Resultat/måluppfyllelse 

På frågan i kommunens enkät till föräldrar till barn i förskolan "Dialog mellan förälder och förskola 

är bra" är 91% positiva svar. 

På frågan i kommunens enkät om "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" svarar 84% 

positivt. 

Inom såväl grundsärskolan som särskild utbildning för vuxna anger eleverna att de har goda möj-

ligheter till inflytande och kan påverka undervisningens utformning. Det förekommer till exempel 

regelbundna klassråd och diskussioner i grundsärskolan. 

I Skolenkäten för eleverna i åk 5 fanns påståendet "På lektionerna är vi elever med och påverkar på 

vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter". 75% svarade stämmer helt och hållet eller stämmer 

ganska bra. Motsvarande resultat i åk 9 är 59%. 44% av åk 9 att "Vi elever har inflytande över under-

visningens innehåll" stämmer ganska bra, ingen anser att det stämmer helt och hållet. På gymnasiet 

svarar 57% av eleverna i år 2 på samma påstående att det stämmer helt och hållet eller stämmer 

ganska bra. 

"På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter" 

svarar 59% av eleverna i åk 9 och 72% av elever i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller stäm-

mer ganska bra. 

65% av både åk 9 och år 2 gy att "I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö". 

Skolinspektionens enkät (våren 2017) svarade eleverna i åk 9 på påståendet ”Jag vet vad jag behöver 

kunna för att nå kunskapskraven i skolan”. 75% av eleverna tycker att det stämmer helt och hållet 

eller ganska bra. Men 32% tycker att påståendet ”Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av 

i skolan” stämmer ganska bra. 

För fritidsgårdarna finns inte några statistiska mått eftersom enkäter inte genomförts i någon större 

omfattning. Personalen har däremot intervjuat och fört samtal med ungdomarna om trivsel, trygg-



77 (95) 

 

 

 

 

het och delaktighet. Ungdomarna tycker att de i hög grad får vara delaktiga i beslut som rör går-

darna. 

Analys 

Det är viktigt att fortsätta utveckla elevinflytandet i alla skolformer. Det är en utmaning att åstad-

komma ett reellt inflytande över undervisning och skolsituationen. I Barnkonventionen och skolla-

gen står det att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Där visar resultaten i Skolenkäten på det motsatta. Eleverna i åk 5 anser sig ha mer och säga till om 

angående undervisningen än vad eleverna i åk 9 tycker om sina möjligheter. På gymnasiet ökar an-

delen igen som anser sig ha inflytande över sin undervisningssituation. 

För att nå bra resultat måste man veta och förstå vad man ska kunna. Det finns ett utvecklingsom-

råde inom detta från grundskola upp till gymnasiet. Särskilt på 7 - 9 behöver formativa strategier i 

undervisningen utvecklas. Kunskapsuppföljningen behöver dokumenteras och finnas tillgänglig för 

såväl elev som vårdnadshavare, Den är också ett nödvändigt verktyg för lärare, rektor och huvud-

man i ansvaret för kunskapsuppföljningen. Här finns det brister i tillgängligheten på både 7-9 och 

gymnasiet. 

En annan del av inflytande och delaktighet är tillgänglig kunskapsuppföljning. Både eleven och 

vårdnadshavaren har rätt att kunna följa kunskapsutvecklingen. 

Att skapa rutiner och följa upp klassråd och elevråd är ett sätt att jobba med det mer formella elev-

inflytandet. Detta kan göras redan i de tidiga skolåren. 

Aktiviteter/åtgärder för utveckling 

Bygga relationer med sina elever är något som, enligt slutsatser av enkätsvaren, behöver utvecklas. 

Det tillsammans med ett formativt förhållningssätt behöver genomsyra alla skolformer. I Samverkan 

för bästa skola på Tranängskolan 7-9 kan en del insatser att göras som gäller detta. 

Utveckla dokumentationen av kunskapsuppföljningen. Återuppta Infomentor på 7-9. Gymnasiet 

behöver säkerställa att även rektor och huvudman har tillgång till kunskapsuppföljningen. Det som 

är möjligt i Fronter är inte tillräckligt för att säkerställa systematik och kvalitet i uppföljningen un-

der pågående läsår. 

Rektor ska följa upp att klassråd och elevråd genomförs inom skolan. 

Införa gårdsråd på fritidsgårdarna för att öka trivseln och göra ungdomarna mer delaktiga i ut-

vecklingen av gårdarna. Använda digitala verktyg via mobiltelefon för att få ungdomarna att delta i 

utvärderingar och skapa ökad delaktighet. 

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 
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Utbildningar och brandskyddsronder sker enligt plan. 

Utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderade i juni och en ny handlingsplan för året upprättades 

och fastslogs i Lärandesektionens verksamhetsråd tillika skyddskommitté vid läsårsstarten. Analys 

för lå 16/17 och handlingsplan för 17/18 bifogas. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 277,5 280,2 -2,7 

Summa investering 4,7 4,2 0,5 

Sektionen prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr. Främst finner vi underskotten i grundskola, 

förskola och särskola (-4 mnkr). Orsaken till underskottet i särskolan är interkommunala kostnader 

samt skolskjutskostnader för elever i gymnasiesärskolan som inte finns med i budget. När det gäller 

grundskola och förskola finns det flera orsaker till underskott. Fritidshem och F-3 har under ett par 

år kunnat söka bidrag för lågstadie- samt fritidshemssatsningen. När vi gjorde ansökan i våras för 

bidragsperioden 2017/18 räknade vi med att vi skulle få lika mycket som vi fått under tidigare bi-

dragsperiod och det var alltså detta som rektorer och förskolechefer planerade sina verksamheter 

utefter. När vi sedan fick bidragsbeslutet i juli visade det sig dessvärre att vi får långt ifrån så 

mycket som vi ansökt om. Totalt sett för båda bidragen får vi ca 2,6 mnkr mindre än under läsåret 

2016/17. Eftersom att verksamheterna ändå är planerade utefter det bidrag vi ansökt om innebär det 

att vi har kostnader på ca 1,3 mnkr som vi inte kan täcka med bidrag år 2017. Utöver det gick flera 

verksamheter år 2017 in med en anpassning som de ännu inte kunnat förverkliga, delvis p.g.a. att 

antalet elever och barn med behov av mer resurs och stöd har ökat. 

Lärandesektionens övergripande verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 2,4 mnkr. Ca 3,5 

mnkr av detta är bidrag vi sökt från Migrationsverket som avser 2015 eller 2016 men som vi inte bo-

kat upp i samband med boksluten 2015 och 2016. Om man bortser från bidragen på 3,5 mnkr visar 

alltså den övergripande verksamheten istället ett underskott på 1,1 mnkr. Det underskottet kan här-

röras till IKT-projektet, ett vite till Skolinspektionen samt kostnaden för Ensolutions arbete med 

KPE. 

Området för Kultur och Fritids prognostiserar ett underskott på ca 0,3 mnkr vilket beror på kostna-

der för fältassistenter som inte finns med i budget. 

Gymnasiets prognos för året är ett underskott på 0,9 mnkr. Dock ingår ett bidrag från Migrations-

verket avs. 2016 om 1,6 mnkr i det underskottet vilket innebär att det verkliga underskottet för år 

2017 egentligen är 2,5 mnkr. Orsaken till det underskott är till stor del interkommunala kostnader 

men ytterligare en betydande post är skolskjutsen. 
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Personal 

Hittills har cheferna gjort ett fantastiskt arbete med att lyckas rekrytera personal till vår verksamhet. 

Då läsåret rullade igång var alla verksamheter fullt bemannade. 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Antal personer 581 582 

Tillsvidareanställda 382 364 

Visstidsanställda 86 92 

Timanställda 113 126 

Antal årsarbetare 453,93 442,39 

   

Timanställda 113 126 

Antal timmar 18 855 21 753 

Antal årsarbetare 19,05 21,97 

Sjukfrånvaro 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Totalt 4,38 % 5,18 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 1,64 % 2,72 % 

 

Bilagor 

Bilaga 1: 170905 Analys SAM 

Bilaga 2: 170905 Handlingsplan utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017-2018 
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Omsorgssektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsområden: 

1. Gemensam verksamhet omfattar omsorgssektionens funktionschefer, myndighetschefer, 

systemförvaltare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare/socialt ansvarig 

samordnare samt sektionschef. 

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). 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Målen kommer ej fullt ut att uppnås   

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

följas upp gör sektionen bedömningen att två av resultatmålen kommer att nås och två kommer del-

vis att uppfyllas bortsett från det ekonomiska målet. 

Prognostiserat ekonomiskt resultat för år 2017 är -4,7 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 området HVB för ensamkommande barn förekommer stora förändringar som handlar om 

färre antal ungdomar med anledning av fler som uppnått 18 års ålder samt en lägre ersättning. 

Detta kräver personalneddragningar och nedläggning av verksamheter.  Det är oerhört svårt att 

prognostisera denna verksamhet. Förändringarna påverkar både ungdomar och personal. Den osä-

kerhet om anställning som finns hos personalgruppen gör att personal söker sig till andra anställ-

ningar. Detta skapar nya rekryteringsbehov. 

 

Boende enligt LSS har krävt utökade personalresurser för särskilt vårdkrävande brukare. Liknande 

orsaker finns avseende korttidsvistelse enligt LSS för barn och unga. 
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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. Konsulterna fasas ut och kommer att under de sista månaderna endast använ-

das på timbasis. 

   

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 de prioriterade målen. 

1. Fortsatt korttidsboende inom vård och omsorgsboende resten av året. 

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

3. Prioritera utveckling av daglig sysselsättning 

4. Fortsatt arbete med att hitta alternativa lösningar för att undvika långvariga placeringar. 

5. Fortsatt arbete med att behålla personal, såsom socialsekreterare, legitimerad personal och chefer. 

 

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 

Fokus under 2017 kommer att vara på utvecklandet av individuella aktiviteter och är i en införande-

fas tillsammans med nytt strukturerat arbetssätt. Verksamhetsområde vård och omsorg har på ett 

strukturerat sätt arbetat med att alla äldre som bor på vård och omsorgsboende ska få möjlighet att 

komma ut minst en gång per vecka. Detta har gett goda resultat. 

Vid denna uppföljning har det ej varit möjligt att hämta ut statistik på utredningstider och därför 

ingen ny analys genomförd vid denna uppföljning. 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sektionen fortsätter att på ett strukturerat sätt erbjuda utevistelse och egentid inom vård- och om-

sorgsboende. 

Det finns ett behov av kompetensinsatser för fördjupad kunskap kring demens, rehabilitering, 

Trygghemgång, metoder i arbete med personer med utåtagerande beteende etc. 

Ansökan om EFS medel för att möta det ökade behovet av dagligsysselsättning har skickats. Medlen 
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ska användas för att utveckla en trappstegsmodell för ökad extern sysselsättning för målgruppen. 

  

Ge alla brukare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Målet kommer att nås 

Analys 

Samtliga värden inom tertial 1 och 2 för ekonomiskt bistånd tyder på en minskning av antalet som 

får försörjningsstöd samt snittkostnaden per hushåll. Målet beräknas således kunna nås. Det kan, 

utifrån antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd samt den minskning av avslag om ekonomiskt 

bistånd, antas att Arbetsmarknaden i Tranemo kommun är god. Perioden januari-augusti 2017 är 

antal avslag 296 vilket motsvarande period 2016 var 505. Således är bedömningarna gällande ekono-

miskt 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, arbetsförmedling, 

hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsenhet m. fl. ger resultat för samhällsinvånarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En grupp som möter svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden är nyanlända som av olika skäl 

har svårt att lära sig svenska språket. En utmaning framöver blir att möta denna grupp och hitta 

verksamma åtgärder för att de ska bli självförsörjande. Ett sätt att möta denna grupp är genom pro-

jekt Nytänk inom Arbetsmarknadsenheten Svenljunga-Tranemo som startats under 2017. 

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

som ensamkommande barn. Brister i nätverk gör att det är svårt för dessa unga att integreras i sam-

hället och hitta egen försörjning. 

 

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 

Brevlådor avsedda för att lämna synpunkter och klagomål inom vård och omsorgsboende har under 

första halvåret inte haft någon större effekt. Endast ett fåtal synpunkter har inkommit. Aktiviteten 

kommer att avslutas 

  

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

Omsorgssektionen har under 2017 tagit fram en verksamhetsidé i vilket det beskrivs att Alla som 

träffar oss ska uppfatta oss som kunniga, lyhörda, nytänkande och pålitliga. Vidare har sektionen 
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utformat ett överenskommet arbetssätt med fokus på den goda dialogen. Under sensommaren har 

ett arbete för hantering av synpunkter och klagomål för hela sektionen påbörjats och ska implemen-

teras under höstens kvalitetsdialoger. 

  

Brukarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Målet kommer att nås 

Analys 

Det pågår ett flertal aktiviteter för att skapa inflytande och delaktighet inom sektionen. Inom vård 

och omsorgsboende finns en 100 % måluppfyllelse för val av tid vid uppstigning och sänggående. 

Hemtjänsten arbetar med omfördelning av arbetstid för att nå samma resultat och kommer nå målet 

under hösten. 

Arbetet med genomförandeplan för varje brukare är nu i fas och fokus kommer nu ligga på att upp-

fylla värdighetsgarantierna. 

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

En processkartläggning har genomförts inom hemtjänsten gällande kontaktperson och upprättande 

av genomförandeplan inom 14 dagar. Ett nytt arbetssätt kommer att implementeras under hösten. 

Inom funktionsnedsättning och socialt stöd pågår ett arbete med att införa delaktighetsmodellen det 

är ett arbetssätt som underlättar en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans 

som personal och brukare. 

  

Omsorgssektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt för att 

uppnå uppsatta mål för verksamheten 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 249,3 254,0 -4,7 

Summa investering 0,7 0,7 0 

Omsorgssektionens resultat prognosticeras uppgå till -4,7 mnkr jämfört med budget. 
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Prognosen för brukare med boende enligt LSS uppgår till -3,1 mnkr. Främsta orsaken till detta är ett 

ökat behov av personalresurser avseende en brukare. Olika lösningar har prövats under år 2016, 

men inte fungerat. Samverkan med andra samarbetspartners har heller inte resulterat i en optimal 

lösning. En annan orsak till förväntat underskott är inom korttidsenheten LSS som har svårt att ta 

emot barn med särskilda, speciella behov. Det finns en nödvändighet att möta detta behov på annat 

sätt. 

Vakanser på myndighetsfunktionen har ersatts med konsulter vilket beräknas ge ett underskott med 

totalt -2,3 mnkr. Vakanserna är nu tillsatta och de sista konsulttimmarna fasas ut under året. 

Ett underskott väntas även för ensamkommande barn med -1,0 mnkr. Antalet barn minskar i snabb 

takt samtidigt som bidragsnivåerna kraftigt sänks från juli 2017. Sektionen arbetar med att bemöta 

de nya förutsättningarna, bland annat genom att sänka bemanningen i kommunens HVB samt om-

vandla ett antal platser till stödboendeform vilket kräver en lägre bemanning. Trots detta har sekt-

ionen inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna till de sänkta bidragsnivåerna men arbetar vidare 

med frågan under hösten. 

Kommunens vård- och omsorgsboenden har under året haft ett antal tomplatser, vilka beräknas 

medföra ett intäktsbortfall med -0,8 mnkr. Dessvärre har bemanningen inte kunnat sänkas i motsva-

rande mån, eftersom tomplatserna har funnits utspridda mellan olika avdelningar och det därför 

måste finnas en viss personalresurs på plats. Användandet av timvikarier har däremot kunnat be-

gränsas något. I syfte att bemöta det befarade underskottet har kommunens korttidsplatser förlagts 

till vård- och omsorgsboendena från juni 2017, vilket ger en viss besparingseffekt under året med 

+1,1 mnkr. 

Hemtjänsten ålades inför året ett besparingskrav med -1,1 mnkr. Detta har kunnat bemötas genom 

minskade personalresurser avseende såväl natt- som dagpersonal. Ett skäl till detta är att den be-

ställda tiden av hemtjänsttimmar har minskat under året. Samtidigt är intäkterna lägre än budgete-

rat då beställd tid har minskat. 

Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat sedan föregående år. Även den genomsnitt-

liga utbetalningen per hushåll och månad har minskat och för försörjningsstöd förväntas därför ett 

överskott jämfört med budget med +0,8 mnkr. 

  

Personal 

Vård och omsorg 

Det råder inga svårigheter med att rekrytera omvårdnadspersonal eller legitimerad personal. Däre-

mot är det svårt att rekrytera områdeschefer. Detta innebar att under våren fick vi anställa en extra 

assistent då en områdeschef fick ett orimligt stort medarbetarantal. Den tillsatta områdeschefen fick 

också gå bredvid en månad för att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten, dessa insatser innebar 

en ökad kostnad. 

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. Under våren pågick en chefsrekryte-

ring och nu är samtliga chefstjänster är tillsatta. 
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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 2 2017 Kvartal 2 2016 

Antal personer 796 799 

Tillsvidareanställda 457 430 

Visstidsanställda 54 84 

Timanställda 285 285 

Antal årsarbetare 500,98 495,29 

   

Timanställda 285 285 

Antal timmar 42 599 42 585 

Antal årsarbetare 43,03 43,01 

Sjukfrånvaro 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Totalt 7,74 % 7,04 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 3,57 % 2,89 % 



86 (95) 

 

 

 

 

Teknisk sektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Tekniska sektionen ansvarar för följande verksamhetsområden: 

* övergripande verksamhet, säkerhet och beredskap, bostadsanpassning och färdtjänst 

* Lokalförsörjning inkl park, skog, bad- och lekplatser 

* Kost 

* Infrastruktur - gata, VA, renhållning, fjärrvärme 

  

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Av 17 resultatmål beräknas 11 uppnås helt och resterande uppnås delvis. För sektionen totalt är pro-

gnosen en budget i balans, dock med underskott på en del verksamhetsområden. 

Sammanfattande analys 

Totalt når sektionen budget i balans, men underskott prognosticeras för enskilda verksamhetsområ-

den. För kosten är orsaken till att budget i balans inte uppnås främst höga livsmedelspriser samt 

minskade intäkter för försålda måltider p g a vakanta lägenheter inom äldreomsorgen. För lokalför-

sörjning beror underskottet till största delen på minskade hyresintäkter då lokaler är vakanta, bl a 

under ombyggnation. Färdtjänstresorna har sedan de nya reglerna infördes ökat kraftigt. Samman-

taget beror de ökade kostnaderna till stor del på orsaker som sektionen inte kan påverka, vilket in-

nebär att åtgärder/besparingar måste göras på andra delar av verksamheterna. Trots detta beräknas 

samtliga mål uppnås helt eller delvis under 2017.  Svårigheterna att ytterligare utveckla verksamhet-

erna ökar dock i takt med att åtgärder måste göras för att hålla budget. 

Flera verksamheter har under året arbetat med att anpassa verksamheten efter kundernas behov och 

önskemål, enkäter har genomförts bl a på simhallen och åtgärder har utförts utefter framkomna öns-

kemål. Andra verksamheter håller på att utföra kundenkäter eller planerar att göra det. Hemsidan 

har utvecklats för att ytterligare öka medborgarnas möjlighet till att få lättillgänglig information. 

Utbyggnaden av nya gång- och cykelvägar har prioriterats under de senaste åren i enlighet med må-

len om att öka det miljövänliga resandet. Under 2017 har gc-vägar längs med Limmaredsvägen och 

Tåstarpsgatan färdigställts, och arbetet pågår med gc-väg till Kroksjön. 

Målet med att kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria uppnås delvis då det inte längre 

finns några fastigheter kvar i kommunens ägo där olja är den primära värmekällan. Utan stora eko-

nomiska insatser finns det däremot ingen möjlighet att få bort oljeanvändandet som spetsvärme i 

några fastigheter. I nuläget finns ingen möjlighet att prioritera detta. 
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Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Jämfört med prognosen från första tertialet har underskotten på lokalförsörjning och kost minskats 

avsevärt, genom ett aktivt arbete för att minska kostnaderna. Tjänster vakanshålls tillfälligt, och 

verksamheterna har varit återhållsamma med inköp av material m m. För att säkerställa en funge-

rande verksamhet är detta dock inte någon långsiktig lösning varför andra åtgärder måste göras un-

der kommande år. Sektionens bedömning är att det är svårt att åtgärda de kvarvarande prognostice-

rade underskotten under 2017. 

Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att minska matsvinnet och därmed kostnaderna, för att så 

långt som möjligt undvika vikariekostnader görs en noggrann semesterplanering. Införandet av den 

nya måltidsordningen samt ny energi och näringsfördelning anpassat efter den äldre målgruppen 

har pågått under 2017. Arbetet med receptutveckling och ökad kundnöjdhet fortsätter och från 2018 

kommer åtminstone vissa dagar det att erbjudas två alternativ till dagens lunch. 

Utbyggnaden av gc-vägar kommer att fortsätta under 2018, då med etapp 2 av gc-väg till Kroksjön i 

Tranemo. 

Ett fortsatt aktivt arbete för att förbättra sorteringen på Återvinningscentralen behövs. En ökad flexi-

bilitet för att kunna ta emot nya fraktioner ibland till en början i mindre skala behöver ses över. För 

ÅVC- fraktionerna sker en ny upphandling under 2017, här utreds möjligheten till att samarbeta 

med Svenljunga, Mark och Bollebygd om det är lämpligt. Nytt avtal kommer att gälla från 2018-05-

01. 

Åvc returen öppnade 2010, här börjar ett behov av underhåll av både byggnader samt övrig utrust-

ning uppstå. 

Under de senaste åren, och likadant beräknas under 2017, har verksamheternas underskott kompen-

serats av överskott på fiber- och fjärrvärmeverksamheten. Då prissättningen ska utgå ifrån självkost-

nadsprincipen föreslås en sänkning av fjärrvärmetaxan till 2018. Detta innebär en ökad risk för att 

sektionens sammanlagda resultat kommer att försämras kommande år, vilket kommer att innebära 

ytterligare krav på övriga verksamheter att utföra åtgärder för att hålla budget. 

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 

Analys 

Enkätundersökning på simhallen har genomförts, där det framkom önskemål om att öppettiderna 

på morgonen skulle utökas. Öppettiderna på morgonen har därför förändrats, så simhallen öppnar 

6.15 istället för 6.30 under tre dagar/vecka. Öppettiderna har därmed totalt utökats med sammanlagt 

5 timmar och 45 minuter/vecka under året. 
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I samarbete med integrationsenheten har nyanlända besökt simhallen och fått information på sina 

språk. Informationsblad på flera olika språk finns också uppsatta på anslagstavlan i simhallen. 

Måltiderna inom kostenheten överensstämmer med målgruppens behov och delvis önskemål. En ny 

måltidsordning har tagits fram inom äldreomsorgen som överensstämmer med nordiska näringsre-

kommendationer för äldre. Önskedagar i förskola/skola läggs in kontinuerligt under terminen 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Babysim kommer att starta under hösten och pågå i åtta veckor. Simskola för vuxna startar i septem-

ber och pågår året ut. Vattengymnastik planeras till våren 2018. Enkätundersökning riktad mot 

gymgäster kommer att göras under hösten, bl a med frågor gällande öppettider och maskinpark. 

Tillgängligheten för funktionshindrade kommer att förbättras då aulatrappan vid Tranängskolans 

görs om, rampen kommer då att bytas mot en ny med mindre lutning. 

  

Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, fjärrvärme, gata och park fun-

gerar på ett tillfredsställande sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnå 

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. 

Ny gång- och cykelväg byggs under 2017 utefter Lövstagatan i Tranemo, vilket är etapp 1 av bygg-

nationen av gc-väg fram till Kroksjön. Projektet medfinansieras av Trafikverket. Nyanläggning av 

gator sker under 2017 i Limmared, Nittorp samt Ambjörnarp. 

För att minska utläckaget av dricksvatten har läcksökning utförts vid flera tillfällen med gott resul-

tat där en större läcka hittats. 

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 beviljat även för denna etapp. 

  

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Den kommunala gatubelysningen underhålls och kompletteras vid behov. Under året görs 4 ronde-

ringar av gatubelysningen, 3 är gjorda och trasiga lampor har bytts, resterande rondering kommer 

att utföras under året. Det finns ett antal trästolpar som är rötskadade, några av dessa byts varje år. 

Lekplatser vid förskolor, skolor och kommunala lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 

Inom kostenheten är egenkontrollprogrammet uppdaterat. 

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. 

Behovet av belysning på lekplatser kommer att utredas. 

Kostenheten ska säkerställa att egenkontrollen efterföljs samt ge utbildning i livsmedelshygien 

vartannat år. Styrgruppen kommer att ytterligare se över egenkontrollen, bland annat med fokus på 

användarvänligheten. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Handläggningen av bostadsanpassningsärenden har setts över för att säkerställa att rätt åtgärder 

genomförs hos de som har behov enligt gällande regler. 

Någon trygghetsvandring har inte genomförts under 2017. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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 
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Personligt röstmeddelande ska finnas för samtliga mobila anknytningar, röstmeddelanden ska lyss-

nas av regelbundet och återkoppling ske så snart som möjligt 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnå 

Analys 

E-post besvaras i de flesta fall inom kort. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vikten av att använda automatiska e-postsvar vid frånvaro betonas. 

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. Undersökning i kundens upplevda bemötande har utförts inom kostverksam-

heten samt vid simhallen, och betyget gällande bemötande är bra. 
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Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kommer delvis att uppnås 

Analys 

Under sommaren 2017 såldes den fastighet där olja fortfarande används som primär värmekälla, 

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 kost-

nader att byta system. 

Vid produktionen av den fjärrvärme som kommunen säljer används inte fossilt bränsle. I de sam-

hällen där fjärrvärme finns (Tranemo, Limmared, Dalstorp) är de kommunala fastigheterna an-

slutna 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 har belysning bytts till mer energisnålt alternativ. Även i studiehallen i gymnasiet tittar 

man på möjligheten att byta belysningen. Fler brukare i kommunens lokaler innebär att elförbruk-

ningen per kvm fastighetsyta ökar, dock medför det även att värmeförbrukningen minskar något. 

Effektiviseringar för att ta tillvara på spillvärmen från Ardagh pågår kontinuerligt. 

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, detta har dock inte kunnat prioriteras 

under året. Svinnet är fortfarande högt, vilket till största delen beror på att mat som skickas ut för 
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servering på avdelningar inom förskolan och äldreomsorgen måste slängas om den inte äts upp. 

På återvinningscentralen har Returhuset utökats med en container och möjligheten att betala med 

Swish har införts. Förberedelser inför matavfallsinsamling fortlöper och ett testområde planeras un-

der hösten. På ÅVC hamnar mycket avfall i fel container, bland annat förpackningar som skulle 

kunna återvinnas. Olika sätt att informera provas. Miljöbilens tur för insamling av farligt avfall un-

der våren marknadsfördes extra, med ett utskick tillsammans med fakturan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Svinnmätningar genomförs dagligen och kommer troligen att medföra att mängden mat som slängs 

minskar. Vid ombyggnationer och nybyggnationer behövs det alltid planeras för att tillräckligt ut-

rymme avsätts för avfallshanteringen. 

Fortsatt förbättring av information om sortering av avfall för att minska felsorteringen. 

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%. Någon ytterligare ökning under 

året är inte möjlig med nuvarande ekonomiska ramar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt uppmuntran till ekologiska inköp i gällande livsmedelsavtal. Ny upphandling från 2019 

kan ge ytterligare bättre möjligheter till ekologiska inköp, bland annat kan inom vissa livsmedels-

grupper enbart ekologiska alternativ upphandlas och inte 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, byggnationen av gc-väg till Kroksjön, etapp 

1, pågår. 

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. 

Kartläggning av transporter som sker inom kommunen såsom posthantering m m pågår. Möjlig-

heten till samordning av transporter ska ytterligare förbättras. 
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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 

Analys 

Dricksvattenkvaliteten är god. 

Mätning av grundvattennivåer har utförts under kvartal 2 och 3. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mätning av grundvattennivåer kommer att utföras minst en gång per kvartal i fortsättningen. 

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 uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kommer att uppnås 

Analys 

Kostenhetens avsnitt på hemsidan uppdateras kontinuerligt och fördjupningsinformation samt rikt-

linjer finns tillgängligt. Infrastruktur har infört ett webbaserat ärendehanteringssystem samt ansö-

kan om schakttillstånd. Felanmälan gällande gata och gatubelysning finns nu på hemsidan så att 

medborgare enkelt kan anmäla fel. På renhållningen finns nu en sida med "Frågor och svar" för att 

underlätta att hitta svar på vanliga frågor. Bokningssystemet på hemsidan för uthyrning av idrotts-

hallar har förenklats för att underlätta för kunden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt översyn och löpande förbättringar. Man behöver även titta på andra informationskanaler än 

hemsidan, t ex möjligheten att nå personer som vistas inom ett visst område genom sms eller lik-

nande. Som exempel kan nämnas vid en vattenläcka, gasläcka eller liknande. 
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Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

verka 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-

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 -71,0 +0,1 

Summa investering -110,4 -75,4 +35,0 

Tekniska sektionens prognos är ett överskott på 0,1 mnkr. Resultatet fördelar sig på olika verksam-

heterna enligt följande: 

För lokalförsörjning är det beräknade resultatet ett underskott på 0,2 mnkr. Intäkterna är lägre än 

budgeterat p g a hyresbortfall bl a på f d Postens lokaler på Storgatan i Tranemo, där lokalen stått 

tom under ombyggnation jan-augusti. På Solbackens trygghetsboende fanns under första delen av 

året flera vakanta lägenheter. Kostnaderna för larm- och bevakning är högre än budgeterat då det 

gjordes insatser på sim- och idrottshallen i samband med oroligheter och skadegörelse. Övriga kost-

nader, bl a vakanta tjänster som inte har tillsatts, har dock kunnat hållas på en lägre nivå vilket be-

räknas uppväga en del av underskottet. På lokalvård beräknas ett överskott då övergången till ent-

reprenad på omsorgsfastigheterna var tänkt att starta i januari, detta blev förskjutet fram till septem-

ber. 

Kostens prognos är ett sammanlagt underskott på 0,35 mnkr. Livsmedelskostnaderna blir väsentligt 

högre än budgeterat p g a höga livsmedelspriser (livsmedelskostnaderna ökade med 13 % från 2015 

till 2016 och har fortsatt att öka 2017), intäkterna för försålda måltider har minskat i och med flera 

vakanta lägenheter på äldreboenden. Den tillfälliga förskoleavdelningen på Solbacken kommer att 

medföra extra kostnader på närmare 0,1 mnkr under 2017. Underskottet beräknas dock till största 

delen kompenseras av lägre personalkostnader samt kostnader för material till följd av en medveten 

återhållsamhet, samt högre bidrag från migrationsverket än budgeterat. Matsedeln inom förskola 

och skola har förändrats så att mer vegetariskt, fisk och fågel serveras och charkprodukter och rött 

kött har minskats vilket innebär en lägre kostnad. 
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För färdtjänsten beräknas ett underskott på 0,33 mnkr, där 0,2 mnkr är för färdtjänstresor och 0,13 

mnkr är kostnader för upphandling av ny entreprenad. Antalet resor är hittills i år något lägre än 

motsvarande period 2016. 

För gemensam administration beräknas ett överskott på 0,2 mnkr då personalkostnaderna blivit 

lägre än budgeterat. 

Kostnaden för lantmäteriförrättningar beräknas bli 0,2 mnkr högre än budgeterat då ett flertal för-

rättningar gjorts under året. 

För fjärrvärmen beräknas ett överskott på 1,0 mnkr beroende på ett lågt bränsleindex vilket medför 

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 inte når upp 

till budgeterad nivå i och med den nya taxekonstruktionen vilken började gälla vid halvårsskiftet 

2016. 

Personal 

Anställda per anställnings- och löneform 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Antal personer 146 140 

Tillsvidareanställda 106 105 

Visstidsanställda 15 11 

Timanställda 25 24 

Antal årsarbetare 115,83 108,11 

   

Timanställda   

Antal timmar 4 272 5 537 

Antal årsarbetare 4,32 5,59 

Sjukfrånvaro 

 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 

Totalt 8,74 % 7,06 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 5,65 % 4,48 % 

 


