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ANHÖRIGSTÖDET 
i Tranemo kommun inbjuder till Anhörigcafé

Information och tips från de hörselskadades förbund

Glimringe i Limmared
Tisdagen 6 november kl. 14.30-16.30

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

ÖPPETTIDER  
Fredagen den 2 november är kommunkontoret  

öppet kl. 7.30-12.00

Omsorgssektionen informerar:

RIKSFÄRDTJÄNST TILL
JUL OCH NYÅR
Ansökan om riksfärdtjänst under julhelgen (20 – 26 dec) 
och nyår (28 – 31 dec, 1 jan) lämnas till omsorgssektionen 
senast den 3 december.
Information och ansökningsblanketter får du genom att 
ta kontakt med Gun Myrén telefon 0325-57 62 33.

FÄRDTJÄNST till jul och nyår.
Vid jul och nyår är det hög belastning på alla  
färdtjänstfordon, särskilt specialfordon.  
Beställ därför din färdtjänstresa i god tid. 

SVENSKA MÄSTARE 
Tranemo kommun uppmärksammar varje år personer, 
boende i kommunen eller tävlande för förening i  
kommunen, som under året haft större idrottsliga  
framgångar. Uppvaktningen berör den/de som under 
året erövrat titeln Svensk Mästare, eller högre titel  
(Nordisk Mästare etc.), eller motsvarande.  
Finns det någon som ni känner till, någon som enligt 
detta bör uppvaktas ber vi er meddela  
Lärandesektionen Fritid, per telefon 0325-57 64 70 eller 
e-post fritid@tranemo.se , före den 15 november!

Sedan den 1 oktober är 
Peder Yderhag perso-
nalchef i Tranemo och 
Svenljunga kommuner. 
Kommunerna har gått 
ihop om en gemensam 
personalavdelning.

Peder Yderhag har sina rötter 
i de östra delarna av Småland. 
2010 kom han till Sjuhärad och 
jobbade först i Marks kom-
mun och från förra året som 
personalchef i Svenljunga 
kommun. Han har lång erfa-
renhet av att jobba med per-
sonalfrågor i såväl privat som 

offentlig sektor. Men de för-
sta stegen på arbetsmarkna-
den tog han som målare och 
gick vidare med att vara lag-
bas på olika byggprojekt inn-
an han började läsa till perso-
nalvetare vid 28 års ålder.

Två ska bli en
Nu är han alltså personalchef 
i två kommuner. Det allra när-
maste målet är att få två perso-
nalavdelningar att växa sam-
man till en.
 – Vi måste träna på att göra 
gemensamma aktiviteter för 
två kommuner ungefär sam-

tidigt. På längre sikt kommer 
det att göra personalavdel-
ningens arbete ef-
fektivare och lite 
billigare, säger 
Peder Yderhag.
 Ekonomin var en 
tungt vägande frå-
ga när utredningen 
om den gemensam-
ma personalavdel-
ningen startade. 
Andra faktorer som 
talar för att ha en 
gemensam avdel-
ning är att det, förhoppnings-
vis, blir lättare att rekrytera 

välutbildade personalvetare, 
när det behovet uppstår. Med 

ett större arbetsom-
råde kan man ha 
personal som är mer 
specialiserade än 
vad man kan ha i en 
liten kommun.

Rekrytering  
viktig fråga
Rekrytering av all 
slags personal är en 
mycket viktig fråga 
för alla kommuner 
de närmaste åren. 

Peder Yderhag räknar med 

att Tranemo och Svenljunga 
kommuner kommer att be-
höva nyanställa omkring 600 
personer fram till 2019. 
 – Vi måste fundera på hur vi 
ska rekrytera i framtiden, hur 
vi påverkar ungdomar att väl-
ja utbildningar som leder till 
jobb inom den kommunal sek-
torn och vad vi har att erbju-
da, trots att vi är två ganska 
små kommuner, säger Peder 
Yderhag.
 Han funderar kring frågor 
om rekrytering av specialister 
som jobbar i båda kommuner-
na, möjligheter att locka hög-

utbildade personer genom att 
det med två kommuner som 
underlag också ges större möj-
ligheter att erbjuda medflyt-
tare ett jobb i närområdet och 
möjligheter i att akuta ske-
den låna viss personal mellan 
kommunerna. Allt detta kan 
fungera enklare med en ge-
mensam personalavdelning. 
Det handlar hela tiden om att 
kommunerna ska ha kompe-
tent personal som kan serva 
kommunens invånare med 
det de har rätt till.

Kommunens administra-
tiva personal finns inom 
alla sektioner och har 
många och olika arbets-
uppgifter. Gemensamt 
för dem är att många är 
den första kontakten för 
kommuninvånare som 
har frågor eller behöver 
hjälp. 
Tranemo kommun genomför 
tillsammans med Orust kom-
mun ett omfattande utbild-
ningspaket för sin administra-
tiva personal. Projektet Den 
nya administratören finansie-
ras via ESF, Europeiska soci-
alfonden. Den nya adminis-
tratören innehåller flera olika 
utbildningspaket. Flera av 
dem handlar om utbildning 
i kommunens ärendehante-
ringssystem, det datasystem 
där ärenden diarieförs, där 
man skriver in beslut som fat-
tas och mycket mer. Ett ären-
dehanteringssystem som an-
vänds på rätt sätt underlättar 

många processer och gör att 
kommuninvånarna får bätt-
re service. 
 Andra delar som finns med 
i projektbeskrivningen hand-
lar om tillgänglighet, jäm-
ställdhet, e-tjänster och IKT, 
informations- och kommuni-
kationsteknologi. Med hjälp 
av utbildningar och föreläs-
ningar får personalen mer 
kunskap om dessa ämnen. 
Finskt utbyte
Projektet har också ett ut-
byte med Närpes i Finland. 
Ett antal ambassadörer från 
Tranemo och Orust kom-
muner fick nyligen åka till 
Närpes för att jobbskugga 
kollegor med liknande ar-
betsuppgifter. Närpes är ett 
svenskspråkigt område söder 
om Vasa. Valet föll på Närpes 
eftersom Finland har sam-
ma offentlighetsprincip som 
Sverige och Närpes är unge-
fär lika stort som Tranemo och 
Orust.

 Ambassadörerna från 
Tranemo var fyllda av intryck 
när de kom hem från Närpes. 
Väldigt många frågor är de-
samma i de två länderna men 
ändå kunde de se skillnader i 
hur frågor hanteras i kommu-
nerna. 
 Sylvi Ahlgren är assis-
tent på Gudarpsgården. Hon 
jobbskuggade kanslist Mona 
Asplund, som bland annat 
jobbar med att kontrollera 
omsorgspersonalens uppgif-
ter inför den slutliga lönebe-
räkningen.
 –  Jag gör i stort sett allt mitt 
arbete i datorn medan Mona 
gör många av sina kontrol-
ler och beräkningar dubbelt, 
både på papper och i datapro-
grammet. En erfarenhet som 
jag tar med mig från Närpes 
är att jag är tacksam för att vi 
inte har så mycket pappers-
hantering, som de har.
 Monica Dahlgren Svensson, 
som är systemförvaltare på 

omsorgssektionen i Tranemo 
kommun, jobbskuggade 
AnnaStina Sandvik, som har 
sin arbetsplats på sjukhuset i 
Närpes. I Finland drivs sjuk-
husen av kommunerna.

 –  En skillnad jag såg är att 
deras ”vanliga dokumenta-
tionssystem” även innehöll 
läkemedelslistorna. Hos oss 
är det endast sjuksköterskor 
som har behörighet att se lä-

kemedelslistor i ett separat 
webbaserat system. All annan 
personal inklusive sjuksköter-
skor använder ett dokumenta-
tionssystem som är lokalt för 
kommunen.

Peder är personalchef i både Tranemo och Svenljunga

Administrativ personal får utbildning

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall Tranemo kommuns 
kulturstipendium på 10 000 kronor utdelas årligen till enskild 
person eller grupp som gjort betydande insatser inom det 
kulturella området. Stipendiaterna skall vara verksamma inom 
kommunen.

Härmed utlyses Tranemo kommuns

KULTURSTIPENDIUM 2012
Förslag på mottagare kan sändas till: 
Lärandesektionen, 514 80 Tranemo.  
Nomineringarna skall vara kansliet 
tillhanda senast den 9 november 2012.

En studiegrupp förbereder ärendet för beslut i kommun-
styrelsen. Beslutet kan inte överklagas.  
Kulturstipendiet utdelas vid kommunfull mäktiges  
sammanträde den 10 december 2012.

Allmänkulturen, 0325-57 64 00   
kultur@tranemo.se  ·  www.tranemo.se

Peder Yderhag.

Ambassadörer från Tranemo och Orust kommuner besöker Närpes i Finland.  FOTO: ANNE ANDERSSON


