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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 

 

Inom området tillgänglighet utifrån invånarnas behov pågår 314 aktiviteter fördelat över kommu-

nens sektioner. 2017 års resultat visar på potential inom området tillgänglighet och primärt är det 

telefon som vi kan lyfta oss. För att svara upp mot detta har redan under de första 4 månaderna ett 

antal aktiviteter genomförts. 

Medborgarservice och processtöd: 

- Vi har ändrat automatsvaret i kommunens växel för att ge mer och tydligare information till medborgaren 

när det antingen är många som ringer eller när kommunen är stängd. 

- Vi har ökat kontrollen av kommunens e-post till minst två gånger per dag (för- och eftermiddag) för att 

snabbare kunna vidarebefordra till rätt handläggare. Det är även fler personer som har lärt sig att hantera 

kommunmailen vilket minskar sårbarheten. 

- Vi arbetar inom medborgarservice och processtöd för att lära upp varandra inom några av våra respektive 

områden så som diarieföring, postöppning, växel och processtöd för att minska sårbarheten. 

  

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och 

skola 

Kommentar 

 

Det pågår totalt 421 aktiviteter inom detta mål. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

Kommentar 

 

Resultatet 2017 visade inte på några större avvikelser, men det pågår ändå många aktiviteter nom 

detta område. Ex. på ett offensivt arbete inom folkhälsa. 

Folkhälsa 

Arbetet för ett stabilt och hållbart föräldrastöd fortsätter. Två stycken är anmälda till utbildning till ledare i 

ABC - Alla Barn i Centrum under höst 2018. Kursstart planerad vår 2019. 
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Arbetsgrupp kring föräldrastöd bestående av sektionschef lärande, omsorg, folkhälsa är bildad och följer lö-

pande upp arbetet. 

Föräldraforum har regelbundna möten där vi planerar en insats höst 2018 för att stärka vårdnadshavare som 

viktiga vuxna. Föreläsare Jenny Strömstedt inbokad. Ämne viktiga vuxna - vårdnadshavare - föräldrar. Före-

läsningen omsluts av mingel där kommunens stöd för vårdnadshavare lyfts (stödteam, fritid, föräldrastöd 

mm). 

I arbete med föreningslivet är folkhälsan deltagande i samverkan med fritidssektion och SISU. Utmärkt före-

ning fortsätter att utvecklas. 

Folkhälsan utvecklar löpande samverkan med övriga sektioner i Tranemo kommun för att öka medvetenheten 

om folkhälsoperspektivets betydelse för att ge alla invånare förutsättningar för ett bra liv. Folkhälsan har delta-

git på förvaltningsledning för att öka vår medvetenhet kring vårt gemensamma folkhälsoarbete. 

  

Totalt pågår 264 aktiviteter inom detta mål fördelat över kommunens sektioner. 

  

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

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

Kommentar 

 

Resultatet 2017 visade på potential inom området bemötande. Bemötandet bedöms med fyra olika 

kategorier, dåligt, medelgott, gott och mycket gott bemötande. I undersökningen gavs Tranemo 

kommun aldrig betyget dåligt bemötande, men vi fick flera medelgoda betyg. Detta resulterade i att 

vi i jämförelse med riket hamnade bland de 25% sämsta kommunerna i bemötande. 

För att ändra detta har bland annat utbildningen "förenkla helt enkelt" initieras. Vi kommer också 

definiera ett projekt som ska arbeta kommunövergripande med att skapa förutsättningar att ge de 

som kontaktar kommunen en positiv upplevelse. 

  

Totalt pågår 133 aktiviteter inom kommunens sektioner. 

Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i 

alla avseenden. 

Kommentar 

 

Totalt drivs 59 aktiviteter inom detta område. Exempel på aktiviteter inom samhällsutveckling. 

Samhällsutvecklingssektionen 

I arbetet med föp Länghem görs planeringen utifrån de ekosystemtjänster som finns i området. 

Via ett gymnasiearbete har ekosystemtjänster kartlagts i området kring Tranemo hembygdspark. 

Se över vilka styrdokument/ riktlinjer som saknas och behöver upprättas för att säkra god bebyggd miljö 



5 (61) 

 

 

 

 

Kalkningsplan Musån. 

Under våren har Vi tagit fram ett antal våtmarker som skulle lämpa sig för våtmarkskalkning tagit fram ge-

nom GISanalays och helikopterinventering. Dessa ska naturvärdes inventeras under sommaren. Information 

har skickats till markägare och närboende och en vattendragsvandring planeras till den 17 maj. Målet är att 

kalkning kan genomföras under senhösten 2018. 

Grytteredssjön 

Grytteredssjön är en av två ytvattenförekomster som inte når god status med avseende på näringsämnen. Till-

sammans med miljöförvaltningen har ett miljöövervakningsprogram arbetats fram för att öka kunskapen om 

ev övergödningsproblematik i detta vattensystem med start under 2018. 

Invasiva växter. 

I Hulared upptäcktes förra året den starkt invasiva växten skunkkalla. Möte med markägare har genomförts 

och de har startat bekämpning av växten som hotar Grytteredssjön och vattensystemet nedanför. 

Sandödlegropen 

Röjningsåtgärder genomfördes på vårvintern för att gynna den värmekrävande och hotade sandödlan. Inform-

ationsskyltar har tagit fram ihop med Sveaskog och Länsstyrelsen och skall sattas upp i sommar. 

Sjötoftaskolan har besökts och diskussioner om en framtida skolskog har initierats. En grillplats har iordnings-

ställts för att underlätta utomhuspedagogiken där. 

Blomsteräng 

Via ett medborgarförslag har ett område avsats för att skapa en blomsteräng i Tranemo centralort. Första året 

kommer området som tidigare skötts som gräsmatta låtas få växa upp för att se vilka blommor som redan finns 

på platsen. Under sommaren kommer infoskylt att sättas upp och information om ängsskötsel presenteras på 

hemsida. 

Laddstolpar 

Inför uppförandet av laddstolpar har vi noterat behovet av en policy som beskriver var och hur laddstolpar ska 

placeras och debiteras. Denna policy var tänkt att tas under våren så att stolpar kunde sättas upp under hös-

ten 2018. 

Cykelbanor 

Arbetet fortskrider enligt antagen cykelplan där cykelbana fram till Kroksjön kommer färdigställas och cykel-

bana mellan Uddebo och Strömsfors planeras. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

Kommentar 

 

Resultatet från svenskt näringsliv 2017 visade att vi ligger i höjd med Västra Götalands regionen när 

det gäller företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet. I insiktsmätningen så ham-

nar vi däremot bland de 25% sämsta kommunerna inom alla områden. 

Vi har under perioden rekryterat en näringslivskoordinator för att stärka upp i arbetet med närings-

livsfrågor. 
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Under perioden har utbildningen förenkla helt enkelt startat och hittills har 2 av 4 block genomförts. 

Inom området företagsklimat pågår totalt 27 aktiviteter. 

  

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

Kommentar 

 

Det pågår 134 aktiviteter inom detta område. 

Medborgarservice och processtöd arbetar med synpunktshantering och valskola. 

Kommunikation arbetar med möjligheter för livefilmning av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Näringsliv arbetar med förenkla helt enkelt och näringslivsvecka. 

Fritid arbetar bland annat med gårdsråd. 

  

Kommunens ekonomi ska vara god 

Kommentar 

 

Kommunens beräknade balanskravsresultat för 2018 är 4,0 mnkr, vilket är betydligt under målet på 

20 mnkr. 

Kommunens självfinansieringsgrad för 2018 beräknas till 110,2 %, vilket innebär att kommunen un-

der 2018 beräknas att kunna finansiera sina skattefinansierade investeringar med egna medel. 

Kommunens soliditet beräknas 2018-12-31 uppgå till 23,8%, vilket är bättre än målet på 20%. 

Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

Kommentar 

 

Det pågår 17 aktiviteter inom detta område. 
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Omvärldsanalys 

Svensk ekonomi fortsatt stark 

Den svenska konjunkturen är i nuläget på en hög nivå, men det finns tecken på att konjunkturen är 

på väg att dämpas. Företagens konfidensindikator, som avser att ge en helhetsbedömning av läget, 

är på hög nivå men har vikt ned de senaste månaderna. Den andel av företagen som anger att man 

planerar att öka sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet (från förra årets höga 

nivå) kommer att försvaga konjunkturen. Sammantaget är vår bild att tillväxttakten successivt avtar 

under loppet av året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året. 

Den svenska tillväxten mätt i bruttonationalprodukten, BNP förväntas öka med 3,0 % under 2018 

för att falla till 2,1 % 2019. För kommunerna är skatteunderlagets tillväxt avgörande och här progno-

sticeras en ökning med 3,8 % under 2018 och 3,2 % 2019. 

Lönerna ökar långsamt inte bara i Sverige, i vår omvärld ser vi samma sak. Delvis beror det på att 

stora delar av Europa fortfarande har lågt kapacitetsutnyttjande och därmed litet efterfrågetryck 

uppåt på lönerna. När det i Sverige är ett större fokus på den utlandskonkurrerande industrin än på 

den inhemska prisbildningen blir löneökningarna låga även här, trots högt resursutnyttjande. Tidi-

gare har löneökningarna följt arbetslösheten relativt väl. Trots att sysselsättningen nu ökat kraftigt 

och efterfrågan på arbetskraft är stor har det ännu inte lett till kraftigare löneökningar. Vi räknar 

med att de kommer att ta något mer fart kommande år. Riksbanken får då svårt att nå sitt inflations-

mål på 2 procent. Den alltmer överhettade arbetsmarknaden kommer ändå rimligen innebära högre 

löneökningar. Vi räknar med att de i år hamnar på 2,9 procent och nästa år på 3,1 procent. 

Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 6,5 procent 

sista kvartalet 2017. Orsaken var att också befolkningen och arbetskraftsdeltagandet växte snabbt. 

Under 2018 förväntar vi oss en långsammare ökning av arbetskraften, vilket innebär att arbetslös-

heten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året. 

Många kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt läge för 2019. I SKL:s enkät till ekonomiche-

ferna (205 svar) menar 90 procent att läget ser sämre ut inför 2019 än vad det gör för 2018, resten 

menar att det är oförändrat. Av de som ser sämre förutsättningar säger nästan alla att effektivise-

ringar (98 %) är en väg för att klara ekonomi och verksamhet. Ekonomicheferna har också fått frå-

gan om vilka de anser är de största utmaningarna de närmaste åren. Enligt dem är demografin med 

snabb befolkningsförändring, de ekonomiska förutsättningarna och kompetensförsörjning den svår-

aste utmaningen för kommunerna. 

Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda effektiviseringar framöver. 

Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar 

att klara välfärdsuppdragen. Det finns också stora förhoppningar kring den digitala tekniken som är 

på frammarsch. 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL:s ekonomirapport från maj-2018 
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Utvecklingen i Tranemo kommun 

Befolkning och arbetsmarknad 

Tranemo kommuns invånarantal har ökat under perioden jan-mars 2018 med 1 invånare och uppgår 

den 31 mars 2018 till 11 842 invånare. Jämfört med tidigare invånarantal vid årsskiften är det högsta 

invånarantalet sedan 2004-12-31 då det var 11 894 invånare. 

 

Befolkningsutveckling per kvartal 2017-2018 

  

  2017    2017 2018 

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

Födda 23 30 27 26 106 29 

Avlidna 42 37 23 30 133 44 

Födelse-

netto 

-19 -7 4 -4 -27 -15 

       

Inflyttade 214 184 195 173 766 141 

Utflyttade 171 144 196 163 674 125 

Flyttnings-

netto 

43 40 -1 10 92 16 

       

Summa 24 33 3 6 65 1 

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. 

  



9 (61) 

 

 

 

 

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

  

  2016 2017 2018 

Öppet arbetslösa 2,7% 2,9% 2,5% 

Andel i program 1,9% 1,8% 2,3% 

Summa 4,6% 4,7% 4,8% 

    

Ungdomsarbetslöshet 

18-24 år 

8,2% 5,5% 5,5% 
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Ekonomisk översikt koncernen 

Allmänt 

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

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

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

samt prognos avseende årets ekonomiska utfall. 

Ekonomiskt resultat - koncernen 

Tranemo kommunkoncerns ekonomiska resultat för 2018 beräknas uppgå till 12,3 mnkr, vilket kan 

jämföras med 2017 års resultat på 33,0 mnkr. 

 

Tranemo Forum AB 

Tranemo Forum AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern och har som verksamhet att äga 

och förvalta aktierna i dotterbolagen. Bolaget har också en låneram på 75 mnkr med beviljad borgen 

från kommunfullmäktige, 45 mnkr av denna ram är utlånat till Tranemo Utvecklings AB. Bolagets 

beräknade resultat för 2018 är 0 mnkr (2017=0,0 mnkr). 

Tranemobostäder AB 

Tranemobostäder AB:s resultat för 2018 före skatt beräknas uppgå till 0,3 mnkr (2017=2,7 mnkr). Det 

prognostiserade resultatet för 2018 är i nivå med budget. Satsningar för att bättre svara upp mot un-

derhållsbehovet finns med i prognosen med ett belopp som överstiger budget med 1,9 mnkr. Detta 

finansieras med lägre beräknade finansiella kostnader och avskrivningar. Hyresintäkterna beräknas 

överstiga budget med 0,2 mnkr. 
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Tranemo Utvecklings AB 

Tranemo Utvecklings AB:s beräknade resultat för 2018 uppgår till 1,0 mnkr efter skatt (2017=0,8 

mnkr). 
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Ekonomisk översikt kommunen 

Sammanfattning 

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2018 uppgår för kommunens del till 11,0 mnkr. Undantas 

effekterna av förändringarna av den gamla pensionsskulden beräknas balanskravsresultatet att bli 

4,0 mnkr. Detta är 5,6 mnkr sämre än det budgeterade balanskravsresultatet och betydligt sämre än 

resultatmålet som är på 20,0 mnkr. 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 

Prognosen för 2018 innebär ett resultat för kommunen på 11,0 mnkr och ett balanskravsresultat på 

4,0 mnkr. Båda resultatnivåerna är sämre än budget. 

På intäktssidan är det beräknade utfallet 2018 för skatter och statsbidrag 0,5 mnkr lägre än budget. 

De finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas bli 1,1 mnkr bättre än budgeterat. 

För kommunens intäktssida prognostiseras ett överskott mot budget på totalt 0,7 mnkr. 

Verksamheterna redovisar ett befarat budgetunderskott med 5,7 mnkr. De största avvikelserna är 

inom omsorgssektionen där totala avvikelsen beräknas till 6,9 mnkr främst är det kostnaden för ex-

terna placeringar i familjehem och hem för vård och omsorg som beräknas öka.  Servicesektionen 

prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr där största delen beror på en prognos att reserv för kostna-

der för oförutsedda kostnader inte kommer att utnyttjas. Tekniska sektionen redovisar ett bud-

getunderskott på 0,5 mnkr och lärandesektionen samt sektionen för samhällsutveckling redovisar en 

budget i balans. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 58,4 mnkr (budget 106,2 mnkr inklusive ombudgeteringar 

från 2017 på 36,7 mnkr). De skattefinansierade investeringarna beräknas bli 41,0 mnkr. Självfinansie-

ringsgraden för investeringarna beräknas 2018 uppgå till 110,2 %. För de enskilda året 2018 beräk-

nas alltså de tillförda medlen genom resultat och avskrivningar bli högre än de skattemässiga inve-

steringarna. Över tid uppgår självfinansieringsgraden under senaste femårsperioden till 85% och 

under senaste tioårsperioden till 92 %. 

Kommunens soliditet 2018-12-31 beräknas uppgå till 23,8 %. 2017-12-31 var soliditeten 22,4%. 

Resultat 2014-2018 exklusive extraordinära poster 
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Balanskravsresultat 2014-2018 

 

Nettoinvesteringar 2014-2018 

 

Avskrivningar 2014-2018 

 

Självfinansieringsgrad 2014-2018 
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Soliditetsutveckling 2014-2018 inklusive hela pensionsskulden 

 

  

  

Risk och kontroll 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld per 2018-04-30 uppgår till 290 mnkr, vilket är detsamma som vid årsskiftet. 

Per den 30 april hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 31,1 mnkr till kommunens 

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

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

tillgång till så beräknas likviditeten under år 2018 att vara på en tillräcklig nivå för att kommunens 

betalningsberedskap ska kunna anses vara säkerställd. 

Upplåning, mnkr  Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0 Bank 66 300 

Långfristig upplåning 290,0 Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 290,0 Summa 90 300 

    

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 31,1   

TOTAL UTLÅNING 31,1 Prognostiserad genom-

snittlig ränta 2018: 

0,55 % 

NETTOLÅNESKULD 258,9   
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Låneskuld kommunen 2014-2018 

 

Balanskravet 

Tranemo kommuns beräknade ekonomiska resultat 2018 innebär att Kommunallagens krav om eko-

nomi i balans är uppfyllt. 

Balanskravsavstämning i mnkr 

Årets beräknade resultat enligt resultaträkning      11,0 

Avsteg från blandmodell                                        - 7,0 

Balanskravsresultat                                              4,0 

Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2018 för Tranemo kommun innebär att kommunen klarar av att uppnå 

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

målet att Tranemos ekonomi ska vara god. 

Balanskravsresultatet på 4,0 mnkr är lägre än resultatmålet på 20 mnkr, vilket gör att målet inte 

uppnås. 

Målet att över tid finansiera investeringarna med egna medel beräknas uppnås för 2018. 

Soliditeten beräknas till 23,8 % vilket gör att soliditetsmålet på 20% beräknas uppnås. 
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per verksamhetsområde 

  Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 2018 2018 2018 

    

Servicesektionen -50,6 -48,9 1,7 

    

Tekniska sektionen -74,6 -75,1 -0,5 

    

Lärandesektionen -270,0 -270,0 0,0 

    

Omsorgssektionen -260,6 -267,5 -6,9 

    

Sektionen för samhällsut-

veckling 
-30,1 -30,1 0,0 

    

Summa sektionerna -685,9 -691,6 -5,7 

    

Finansförvaltningen 701,9 702,6 0,7 

    

Totalt 16,0 11,0 -5,0 

* Fr o m 2018 tillhör kultur och fritid sektionen för samhällsutveckling. 
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Investeringsprognos 

Summor i mnkr Utfall Budget Bokslut Avvikelse 

 180430 2018 prognos 

2018 

 

Projektredovisning     

     

Lägenheter Lövängen -0,1 -2,9 -0,2 +2,7 

Ombyggnad Prästgården förskola -4,5 -4,8 -4,8 0 

Förskola Dalstorp/Nittorp 0 -4,0 -0,5 +3,5 

Nytt bibliotek -0,4 -8,4 -1,0 +7,4 

Tillbyggn Bikupans förskola 

Länghem 
-3,5 -7,9 -7,9 0 

Om- o tillbyggnad Glimringe 0 -9,7 -1,5 +8,2 

Ombyggnad Resurscentrum 0 -5,8 -0,2 +5,6 

Ombyggnad Grimsås skola 0 -2,3 -0,5 +1,8 

Övrigt 0 -27,4 -24,4 +3,0 

     

Summa skattefinansierade projekt -8,5 -73,2 -41,0 +32,2 

Inköp sopkärl 0 -3,3 -1,0 +2,3 

GC-vägar, trafiksäkerhet -0,1 -3,8 -0,5 +3,3 

Nyanläggning gata/VA 0 -5,4 -2,0 +3,4 

Slamhantering Tranemo renings-

verk 
-2,1 -8,1 -7,0 +1,1 

Övrigt -0,4 -12,4 -6,9 +5,5 

Summa taxefinansierade projekt -2,6 -33,0 -17,4 +15,6 

     

Totalt -11,1 -106,2 -58,4 +47,8 
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Personalredovisning kvartalsuppföljning 

Anställda per anställnings- och löneform 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Antal personer 
Månadsavl. tills-

vid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal års-

arbetare 

Sektion 
Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Lärande 465 455 380 348 85 107 439,40 426,26 

Omsorg 476 510 428 456 48 54 427,18 437,81 

Tekniska 114 121 100 105 14 16 109,46 104,38 

Samhällsutv 36 35 33 32 3 3 27,38 25,68 

Service 42 42 41 38 1 4 41,4 38,90 

Totalt 1 133 1 163 982 979 151 184 
1 044,8

2 

1 033,0

3 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal årsar-

betare 

Sektion 
Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Lärande 110 94 9 335 7 878 18,86 15,92 

Omsorg 220 204 18 756 21 300 37,89 43,02 

Tekniska 25 20 2 192 2 155 4,43 4,35 

Samhälls-

utv 
9 4 535 474 1,08 0,96 

Service 0 4 249 96 0,5 0,19 

Totalt 364 326 31 067 31 903 62,76 64,44 

Tabell 3 - Kön 

  Kvinna Man 

Sektion Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Lärande 83,2 % 83,1 % 16,8 % 16,9 % 

Omsorg 93,1 % 91,8 % 6,9 % 8,2 % 
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Tekniska 57,0 % 59,5 % 43,0 % 40,5 % 

Samhällsutv 63,9 % 65,7 % 36,1 % 34,3 % 

Service 83,3 % 76,2 % 16,7 % 23,8 % 

Totalt 84,3 % 83,8 % 15,7 % 16,2 % 

Sysselsättning (månadsavlönade) 

Tabell 4 - Sysselsättningsgrad - intervall 

  Heltid Deltid Sysselsättning, medel 

Sektion 
Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2017 

Lärande 80 % 79 % 20 % 21 % 94,5 % 93,7 % 

Omsorg 54 % 53 % 46 % 47 % 89,7 % 85,8 % 

Tekniska 80 % 79 % 20 % 21 % 96,0 % 86,3 % 

Samhälls-

utv 
64 % 31 % 36 % 69 % 76,1 % 73,3 % 

Service 93 % 88 % 7 % 12 % 98,6 % 92,6 % 

Totalt 68 % 66 % 32 % 34 % 92,2 % 88,8 % 

Personalkostnader 

Tabell 5 - Lönekostnad arbetad tid 

  Total lönekostnad 

Sektion Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Lärande 36,36 mnkr 34,35 mnkr 

Omsorg 31,69 mnkr 34,56 mnkr 

Tekniska 8,22 mnkr 8,29 mnkr 

Samhällsutv 2,23 mnkr 2,01 mnkr 

Service 3,40 mnkr 3,19 mnkr 

Totalt 81,90 mnkr 82,40 mnkr 
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Frånvaro 

Tabell 6 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) kv 1 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro kort-

tids 

Sjukfrånvaro lång-

tids (mer än 59 da-

gar) 

Kostnad 

Sektion 
Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2017 

Lärande 5,83 % 5,30 % 3,65 % 3,53 % 2,18 % 1,77 % 732 000 695 000 

Omsorg 10,06 % 8,09 % 5,75 % 4,58 % 4,31 % 3,51 % 
1 097 00

0 
832 000 

Tek-

niska 
9,07 % 10,15 % 5,03 % 3,85 % 4,04 % 6,30 % 217 000 240 000 

Sam-

hällsutv 
6,43 % 3,36 % 3,08 % 3,36 % 3,35 % 0,00 % 33 000 32 000 

Service 2,91 % 1,68 % 2,34 % 1,62 % 0,57 % 0,06 % 42 000 33 000 

Totalt 7,74 % 6,80 % 4,55 % 3,93 % 3,19 % 2,87 % 
2 121 00

0 

1 832 00

0 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

Resultaträkning koncernen 

  
No

t 
Bokslut 2017 Prognos 2018   

Verksamhetens intäkter  264,4 263,5   

Verksamhetens kostna-

der 
 -857,6 -898,2   

Avskrivningar  -51,0 -50,4   

Verksamhetens netto-

kostnader 
 -644,2 -685,1   

Skatteintäkter  506,3 519,1   

Generella statsbidrag  175,0 178,9   

Finansiella intäkter  0,8 3,2   

Finansiella kostnader  -4,4 -4,8   

Skatt på årets resultat  -0,4 1,0   

Årets resultat  33,0 12,3   

Resultaträkning kommunen 

  
No

t 

Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 
  

Verksamhetens intäkter  210,3 214,5 214,5   

Verksamhetens kostna-

der 
 -820,8 -855,7 -861,3   

Avskrivningar  -40,4 -41,2 -41,2   

Verksamhetens netto-

kostnader 
 -650,9 -682,4 -688,0   

Skatteintäkter  506,3 517,4 519,1   

Generella statsbidrag  175,0 181,0 178,9   

Finansiella intäkter  2,2 1,7 2,5   

Finansiella kostnader  -3,0 -1,7 -1,5   

Årets resultat  29,6 16,0 11,0   
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Balansräkning kommunen, Mnkr 

Balansräkning kommunen 

  
No

t 
Utfall 171231 

Prognos 

181231 
  

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tek-

niska anläggningar 
 735,6 779,8   

Maskiner och inventarier  27,0 27,0   

Finansiella anläggningstill-

gångar 
 51,4 47,7   

Summa anläggningstill-

gångar 
 814,0 854,5   

      

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploateringsmark m 

m 
 16,4 16,4   

Fodringar  41,2 41,0   

Kassa och bank  119,6 66,3   

Summa omsättningstill-

gångar 
 177,2 123,7   

      

Summa tillgångar  991,2 978,2   
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EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
     

Eget kapital  221,8 232,8   

därav årets resultat  29,6 11,0   

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner  291,1 288,4   

Andra avsättningar  0,0 0,0   

Summa  291,1 288,4   

      

Skulder      

Långfristiga skulder  292,0 292,0   

Kortfristiga skulder  186,2 165,0   

Summa  478,2 457,0   

      

Summa eget kapital, avsätt-

ningar och skulder 
 991,2 978,2   

      

Ansvarsförbindelser      

Borgensförbindelser, panter 

och därmed jämförliga sä-

kerheter 

 215,1 215,0   

Övriga ansvarsförbindelser  11,6 11,5   

Summa  226,7 226,5   
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Servicesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

• Personalfunktionen 

• Ekonomifunktionen 

• Medborgarservice och processtöd 

• Kommunikationsfunktionen 

• Trygg och säker kommun där integrationssamordning, folkhälsa och krisberedskap ingår. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionen beräknar att genomföra de planerade aktiviteterna med en budget i balans. 

Sammanfattande analys 

Arbetet fortgår som planerat. 

Kommunikation utreder om livesändningar av kommunfullmäktige är möjligt. Bollen ligger hos lo-

kalstyrgruppen. 

Påminnelser om obesvarade synpunkter bedöms av medborgarservice- och procsstöd inte initialt 

behöva gå ut så ofta som planerat. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Sektionen beräknar att genomföra de planerade aktiviteterna med en budget i balans. 

 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

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

fald utifrån invånarnas behov. 

 Ej påbörjad 

Medborgarservice och processtöd: 

- Vi har ändrat automatsvaret i kommunens växel för att ge mer och tydligare information till med-

borgaren när det antingen är många som ringer eller när kommunen är stängd. 

- Vi har ökat kontrollen av kommunens e-post till minst två gånger per dag (för- och eftermiddag) 

för att snabbare kunna vidarebefordra till rätt handläggare. Det är även fler personer som har lärt 

sig att hantera kommunmailen vilket minskar sårbarheten. 
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- Vi arbetar inom medborgarservice och processtöd för att lära upp varandra inom några av våra 

respektive områden så som diarieföring, postöppning, växel och processtöd för att minska sårbar-

heten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja 

Kommunikationsfunktionen: 

• Utvecklingsplan för kommunikationsarbetet, med hjälp av extern konsult. 

• Arbeta med att informera och skapa förutsättningar för verksamheterna att följa reglerna i 

den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

• Medverkar i förstudie för ett nytt intranät. 

• Samverkar med verksamheterna i planering av kommunikation (kommunikationsplaner) 

bistår med hjälp till verksamheterna att ta fram trycksaker. 

• Genomför redaktörsträffar sektionsvis för att mer noggrant gå igenom respektive sektions 

sidor på hemsidan - uppdatera, rensa, strukturera. 

• Inventering av befintliga mallar och blanketter som finns i Uniform har påbörjats, en uppda-

tering av systemet planeras till hösten. 

• 19 helsidor i STT, därav 2 helsidor i temabilagor är inplanerade för året. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Folkhälsa 

Löpande omvärldsbevakning för att möta upp behov. 

Nyhetsbrev är ännu inte igång, planering pågår för att få ut dem. 

  

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Ej påbörjad 

Folkhälsa 

Arbetet för ett stabilt och hållbart föräldrastöd fortsätter. 2 st är anmälda till utbildning till ledare i 

ABC - Alla Barn i Centrum under höst 2018. Kursstart planerad vår 2019. 

Arbetsgrupp kring föräldrastöd bestående av sektionschef lärande, omsorg, folkhälsa är bildad och 

följer löpande upp arbetet. 

Föräldraforum har regelbundna möten där vi planerar en insats höst 2018 för att stärka vårdnadsha-

vare som viktiga vuxna. Föreläsare Jenny Strömstedt inbokad. Ämne viktiga vuxna - vårdnadsha-

vare - föräldrar. Föreläsningen omsluts av mingel där kommunens stöd för vårdnadshavare lyfts 

(stödteam, fritid, föräldrastöd mm). 

I arbete med föreningslivet är folkhälsan deltagande i samverkan med fritidssektion och SISU. Ut-

märkt förening fortsätter att utvecklas. Även föreningar som ej är idrottsbaserad bör tas med. 
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Folkhälsan utvecklar löpande samverkan med övriga sektioner i Tranemo kommun för att öka med-

vetenheten om folkhälsoperspektivets betydelse för att ge alla invånare förutsättningar för ett bra 

liv. Folkhälsan har deltagit på förvaltningsledning för att öka vår (Tranemo kommuns) medvetenhet 

kring vårt gemensamma folkhälsoarbete. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja, planen fortskrider som önskat 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

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

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

 Ej påbörjad 

Medborgarservice- och processtöd   

- Styrdokument avseende registrering och postöppning håller på att tas fram. 

- Utbildning om utlämnande av allmän handling till förvaltningen är planerad senare i år. 

- Tydliga rutiner och information till medborgare har tagits fram för att kunna möta upp kraven i 

Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj. 

- På grund av en önskan om bättre resultat angående bemötande vid telefon och e-post kommer en 

kommunövergripande aktivitet att planeras till 2019. 

- Integrationsenheten gör kartläggningar tillsammans med AF och SFI 

- Integrationsenheten gör uppföljning av etableringsplanen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

Folkhälsa 

Löpande omvärldsbevaka och lyssna av invånares behov av information och dialogande. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

 Ej påbörjad 

Medborgarservice- och processtöd  

- Registratorn tar fram en lista på ej besvarade synpunkter och lämnar till ansvarig chef en gång i 2-4 

gånger i månaden. 

- "Valskola" i STT. Information till medborgare om demokrati, val och kommun annonseras under 

året i STT fram till valet i september. Aktiviteten görs tillsammans med kommunikatörerna. 
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Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja, vi har dock sett att påminnelser om obesvarade synpunkter inte initialt behöver gå ut så ofta som 

planerat. 

Valskolan är genomförd enligt plan. 

Kommunikation 

Tittat på möjligheter och utrustning som krävs för livefilmning av kommunfullmäktiges samman-

träden. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Delvis 

Förslag på utrustning är framtagen och presenterad för ledningsgrupp och presidiegruppen. Frågan 

är nu hos lokalförsörjningsgruppen. 

Instagramkontot som fungerar som en kanal för att visa vad kommunens olika verksamheter gör 

har fått ligga vilande under våren då de nya reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) ställer 

andra krav på bilder och personuppgifter. 

Folkhälsa 

Utveckling av Volontärpool, frivilligverksamhet är nu närmare verklighet då ett uppdrag mer kon-

kret är format till integrationssamordnare, trivselcoach och folkhälsostrateg. 

Stegvis vill vi öka en tydlig struktur av frivilligverksamhet och samverkan med civilsamhället i Tra-

nemo kommun. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -50,6 -48,9 +1,7 

Servicesektionen prognostiserar ett överskott på totalt 1,7 mnkr för 2018. 1,2 mnkr av överskottet 

består av ej ianspråktagna medel för oförutsedda händelser. 

Kommunens bemanningsenhet är under uppbyggnad och 0,7 mnkr beräknas lämnas som överskott 

då de budgeterade tjänsterna inte tillsätts för under senare delen av året. 

Personalsamverkan tillsammans med Svenljunga kommun prognostiserar ett underskott på 0,4 

mnkr, av vilket Tranemo kommuns andel är 0,2 mnkr. Bland annat har en dubbelbemanning i sam-

band med pensionsavgång samt en budgeterad vakansgrad gjort att en budget i balans inte verkar 

uppnås. 
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Personal 

Sektioner med generellt få antal medarbetare gör det procentuella utslaget känsligare för personalsi-

tuationen. Sjukskrivningarna har ökat något i jämförelse med samma period föregående år men be-

ror på enstaka sjukskrivningar. 

  

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal personer 42 42 

Tillsvidareanställda 41 38 

Visstidsanställda 1 4 

Antal årsarbetare 41,4 38,90 

   

Timanställda 2 4 

Antal timmar 249 96 

Antal årsarbetare 0,5 0,19 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Andel män 16,7 % 23,8 % 

Andel kvinnor 83,3 % 76,2 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Totalt 2,91 % 1,68 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,57 % 0,06 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Heltid 93 % 88 % 

Deltid 7 % 12 % 

Sysselsättningsgrad medel 98,6 % 92,6 % 
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Samhällsutvecklingssektionen 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Samhällsutvecklingssektionen är indelad i fyra enheter: Samhällsplanering, Kultur, Fritid och 

Bibliotek. I sektionen ingår också turism och landsbygdsutveckling samt näringsliv. 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 

Vi kommer nå budget i balans. Vi kommer dock inte nå de resultat vi önskar fullt ut då vi har en ny 

organisation och rekrytering pågår av enhetschef och planarkitekt som förväntas vara på plats efter 

sommaren som gör att vi troligen inte ser önskat resultat fullt ut 2018. 

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis inom sektionen så har vi genomfört ett bra tertial utifrån förutsättningarna 

med ny organisation och vakanser så har vi genomfört de flesta planerade aktiviteterna och inom 

budget. 

Samhällsplanering: Enhetschef och planarkitekt är under rekrytering, plankonsult är inhyrd för att 

överlappa föräldraledighet. Fokus har legat på tågstopp, utvecklingsplan Grimsås och planarbete. 

Ett arbete med platsutveckling pågår i samarbete med VGR. En del aktiviteter som planerats ge-

nomföras under våren har omprioriterats och kommer istället ske under hösten. 

Näringsliv och Turism: Näringslivskoordinator är anställd och har tagit över planerade aktiviteter 

och ökat samarbetet med turismansvarig mot gemensamma målgrupper. Nytt för i år är bland an-

nat näringslivsvecka och SKL-utbildning "Förenkla Helt enkelt". 

Fritid och föreningsliv: Det finns nu en musikstudio för digitalt musikskapande i samverkan med 

kulturskolan på fritidsgården Grottan. Sommarlovsplanerandet är i full gång och det kommer att 

erbjudas en mängd aktiviteter på flera olika orter. Ett fokusområde har varit att få en samverkan 

med föreningarna undersommarlovet. Planering pågår för fullt och vi kommer att samverka med 

föreningar i Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Länghem och Tranemo för att få till ett brett och intres-

sant sommarlovsprogram. 

Kultur/Kulturskolan: Strukturering och planering av kulturverksamheten. Möten med fria kulturak-

törer och föreningar. Organiserar sommarens konstprojekten X-sites och ljudkonstrundan. Kultur-

föreningsbidragsansökningarna har kommit in och granskats. De första konstprojekten inom 1 % 

regeln har planerats och pågår enligt plan. Kulturskoleveckan, all verksamhet ska visas under v.21. 
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Aktiviteter för att nå nya grupper. Filmskola/drama. Med avsikt att nå alla nyanlända/ensamkom-

mandebarn på gymnasieskolan. 

Bibliotek: Biblioteket har och ska fungera som en kulturarena med ett brett utbud av aktiviteter för 

vuxna, barn/unga. T.ex. släktforskningsträffar, författarbesök, föreläsare mm. enligt fastställt pro-

gramutbud som finns publicerat på hemsidan. Biblioteket samarbetar även med BVC och förskolor 

för att nå ut med information om barnens språkutveckling samt vikten av att lyfta fram språk och 

läsning. Språkcafé har startat igen vi har också kunnat erbjuda en sagostund på arabiska. Vi plane-

rar att fortsätta utveckla programutbudet på andra språk. Ett stort fokus ligger nu på arbetet med 

det nya biblioteket. 

Miljö och byggenheterna redovisas i bilagor till denna rapport. 

  

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Inom sektionen ser vi positivt på organisationsförändringen och arbetar nu fram en strategisk led-

ningsgrupp för att uppnå helhetssyn och se synergieffekterna av verksamhetsområdena i samma 

sektion. Vi har budget i balans totalt för sektionen. De planerade aktiviteterna ser vi kommer ge-

nomföras under året, ett fåtal har vi flyttat fram till hösten. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

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

fald utifrån invånarnas behov. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Samhällsplanering: 

Det har skett en genomlysning av Baltic-Links verksamhet. I skrivande stund har berörda medlem-

mar att ta ställning till fortsatt samverkan alternativt avveckla samarbetet. Vid möten med medlem-

marna har dock viljeinriktningen varit att fortsätta. 

Även Entreprenörsregionens arbete är föremål för genomlysning. Arbetet kommer förmodligen att 

ha ett större fokus på erfarenhetsutbyte 

Trygghetsvandringar, som ska göra oss tillgängliga för medborgare och öka vår kunskap om önske-

mål från medborgare ang den fysiska planeringen 

Uforma en plan för marknadsföring av lediga tomter som ska skapa bättre förutsättningar för oss att 

nå ut till fler människor genom fler forum mer regelbundet 

-Delta i arbetsgrupper och projekt som inte är direkt kopplade till att framställa en detaljplan men 

som berör detaljplanearbete/fysisk planering i stor utsträckning 

-Digitalisering av detaljplaner för att underlätta vår egen karthantering men även för miljö-och bygg 

och så småningom även medborgare. 

-Säkerställa att detaljplanerna har en lämplig prioritering och bra ”spridning” både geografiskt och 
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typ av användning, men i proportion till vad som efterfrågas/ det finns behov av (ex. bostäder, in-

dustrimark) 

Har ni kunnat genomföra aktiviteterna som ni planerat? 

-Trygghetsvandringar: Startar till hösten 

-Plan för marknadsföring: Ja, pågående. Planen beräknas vara klar innan sommaren 

-Delta i arbetsgrupper och projekt: Ja, pågående. I nuläget deltar vi i lokalförsörjningsgruppen, pro-

jektering av Tranemo park, kommunikationsgrupp med Gata/park för att kunna synka och under-

lätta vår planering med mark-/tomtförsäljning och deras utbyggnad av infrastruktur, ”Hållbara 

platser”, Hofsnäs VA-lösning, 

-Digitalisering av detaljplaner: Ja, pågående. Upphandling är gjord, konsult är vald och har kommit 

igång med arbetet. 

-Säkerställa att detaljplanerna har en bra ”spridning”: Ja, pågående. Kriterierna för prioritering av 

detaljplaner har uppdaterats. Vid varje ny detaljplan görs en avvägning mot ovan nämnda kriterier 

och placeras in i en prioriteringslista. 

Om inte, vad kommer ni att ändra inför nästa period? 

-Trygghetsvandringar kommer vi delta i med start till hösten 

Turism och besöksnäring: 

Tre nya audioguider, en ny besöksbroschyr och en fiskeguide är exempel på åtgärder som tillgäng-

liggjort kommunens utbud av sevärdheter, aktiviteter, matställen och boende ytterligare, så här lång 

i år. 

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

samma gäller för Instagram. 

Eftersom turistportalen gjordes om helt och hållet vid årsskiftet och all information behöver läggas 

in på nytt, återstår en hel del att lägga in för att få en komplett turistportal. Även evenemangssidan 

är omgjord och där väntar vi fortfarande på att Turistrådet ska skapa rätt förutsättningar för att 

evenemangssidan ska bli korrekt och kunna kopplas till kommunens egna hemsida. 

Denna vår har det varit fler möten i olika forum där samhällsföreningar, näringsliv och medborgare 

deltagit, mycket tack vare arbetet med utvecklingsplan för Grimsås och projektet Hållbara plaster. 

Många bra möten och dialoger. 

Ett av två kommunbygderåd har genomförts där endast ett byalag hade anmält förhinder. Kom-

munbygderåden ligger till grund för utvecklingsbidraget. 

Näringsliv: 

Företagarfrukostar sker enligt plan. En näringslivsvecka i slutet av maj är nytt och syftar till att lyfta 

fokuset på näringslivet i samverkan med politiker, tjänstemän och näringsliv. Näringslivskoordina-

tor är anställd. 

Kulturskolan: 

Kulturskoleveckan, all verksamhet ska visas under v.21. Aktiviteter för att nå nya grupper. Films-

kola/drama. Med avsikt att nå alla nyanlända/ensamkommandebarn på gymnasieskolan. Dragspel 
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workshops. Digital musikproduktion i samarbete med fritids och gymnasieskolan. Klassorkester i 

Länghemskolan. 6års boken, dans och läs projekt i samarbete med biblioteket för alla 6 åringar i Tra-

nemo kommun. 

Kultur: 

Strukturering och planering av kulturverksamheten. Möten med fria kulturaktörer och föreningar. 

Organiserar sommarens konstprojekten X-sites och ljudkonstrundan. Kulturföreningsbidragsansök-

ningarna har kommit in och granskats. De första konstprojekten inom 1 % regeln har planerats och 

pågår enligt plan. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ett antal ledningsmöten i den nya samhällsutvecklingssektionen har genomförts som ska leda till en 

bra utveckling. Vi behöver systematisera arbetet för implementeringen av kulturstrategin. 

En ny ansökan till kulturrådet för fortsatt arbete med att nå fler ungdomar i Tranemo kommun ska 

göras. 

Bibliotek: 

Byte av biblioteksdatasystem har skett enligt plan. Inköp har gjorts av litteratur och annan media. 

En ny medietjänst erbjuds fr.o.m 30/4. Låntagare kan, utan kostnad, streama film via kommunens 

hemsida. Nystart för Språkcafé, nu på lördagar enligt önskemål. Arbetat aktivt med planeringen för 

nytt bibliotek. Använt sociala medier, hemsida och kommunsidan i STT för att marknadsföra aktivi-

teter på bibliotek. Arbetet att tillhandahålla anpassad media för personer med funktionsnedsättning 

fortgår enligt plan. 

Vi undersöker alternativen för inköp av en förstoringsutrustning, att använda för låntagare med 

synnedsättning vid läsning av dagstidningar, tidskrifter mm i bibliotekets lokaler. Inköp planers un-

der året. 

Biblioteket kommer delta i en planerad aktivitet tillsammans med Folkhälsan för att synliggöra 

bibliotekets utbud. 

Familjebiblioteket: Vårens program har fortgått enligt plan. Babycafé, minibio, barnteater mm har 

varit populära programpunkter. 

Vårens Tema Livsviktigt föreläsning handlade om att kritiskt granska information på nätet. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

Fritid/Föreningsliv:  

Inom fritidsgårdsverksamheten har det genomförts en mängd aktiviteter, bland annat har vi haft en 

sova över kvällnatt på Grimsås gården som var mycket uppskattad, en uppskattad resa till Hop n 

pop i Borås med 45 mellanstadiebarn/unga. Vi har nu klart en musikstudio för digitalt musikskap-

ande i samverkan med kulturskolan på fritidsgården Grottan. Sommarlovsplanerandet är i full gång 

och det kommer att erbjudas en mängd aktiviteter på flera olika orter. 

En teaterföreställning för högstadiet Tranängskolan kallad "Hjärta mej" om vad/hur man kan tänka 

runt det man skriver på sociala medierför i samverkan med folkhälsa. 
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Vårterminen har inneburit flera möten med föreningslivet. Ett fokusområde har varit att få en sam-

verkan med föreningarna undersommarlovet. Planering pågår för fullt och vi kommer att samverka 

med föreningar i Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Länghem och Tranemo för att få till ett brett och 

intressant sommarlovsprogram. Föreningarna kommer att kunna söka ett bidrag för sin medverkan. 

Ett annat fokusområde är att jobba vidare med "Utmärkt förening". Vi planerar för föreläsningar till 

hösten och att förhoppningsvis på skall metoden införas som en del at det kommunala aktivitetsstö-

det. 

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) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Vårens planerade program har genomförts enlig plan och marknadsförts via sociala medier, hem-

sida och STT - Kultur i Kind. 

  

  

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

oteksplan) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Läsfrämjande aktiviteter för barn och unga har genomförts enligt plan. Bokklubben Hemliga bok-

slukarsällskapet har möten 1 gång/månad. Barnbibliotekarien gör bokpresentationer på bibliotekets 

ytterskolor samt har under våren tagit emot klasser från Tranängskolans lågstadium då de har va-

kans på sin bibliotekarietjänst för låg/mellanstadiet. 

Barnbibliotekarien tipsar varje vecka pedagoger om barn och ungdomslitteratur via ett digitalt verk-

tyg, Paddlet. 

Lovaktiviteter på sportlov, påsklov med skapande verksamhet samt lästips har genomförts. 

Läsfrämjande aktiviter som föreläsningar och författarbesök för vuxna har genomförts enligt plan. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Nej. Det läsfrämjande arbetet för vuxna ligger efter pga av bytet av biblioteksdatasystem samt låg 

bemanning på vuxensidan. Planering för vuxenaktiviteter kommer göras under våren med aktivi-

tetsstart i september. 
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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) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

All Digital Week arrangerades 19-25 mars med föreläsning om källkritik, låna en bibliotekarie, in-

formation om bibliotekets e-tjänster mm. 

Information om bibliotekets digitala tjänster har lyfts fram på hemsidan under en egen rubrik för att 

underlätta för låntagarna att hitta information. 

Medel har sökts för att utveckla teknikutbudet på biblioteket genom den nationella satsningen 

Stärka bibliotek. Besked väntas i juni. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

  

  

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

teksplan) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Biblioteket har fungerat som en kulturarena med ett brett utbud av aktiviteter för vuxna, barn/unga. 

T.ex. släktforskningsträffar, författarbesök, föreläsare mm. enligt fastställt programutbud som finns 

publicerat på hemsidan. Marknadsföring har skett via sociala medier och STT Kultur i Kind. 

Språkcafé har startat igen under april och vi har också kunnat erbjuda en sagostund på arabiska. Vi 

planerar att fortsätta utveckla programutbudet på andra språk. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

  

  

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Samhällsplanering: 

Fokus har legat på Utvecklingsplanen i Grimsås. Workshop har genomförts med näringslivet och 
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medborgarna i Grimsås. Över 100 personer närvarade på workshopen för medborgarna och cirka 12 

företag var närvarande från näringslivet. Parallellt med detta har ett arbete med Grimsås skola på-

börjats där elever bland annat får kartlägga sin närmiljö. Slutredovisning från skolan sker den 7 maj 

2018. Utvecklingsplanen håller tidsplanen och beräknas vara klar 20180630. 

En avsiktsförklaring för samarbete mellan kommuner i stråket längs med Kust till kustbanan är på-

skriven. Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Svenljunga, Tranemo och Borås ställer sig samtliga positiva till 

att samarbeta i stråket. Samarbetet syftar i första hand till att genomföra en ÅVS på Kust till kustba-

nan sträckan Borås-Värnamo. I skrivande stund är Trafikverket inte intresserade av att påbörja en 

ÅVS-studie över aktuell sträcka. För kommunerna återstår att ta ställning till om de vill finansiera 

en ÅVS själva. Ett möte kommer att hållas i maj i Gislaved för att diskutera detta. 

Tranemo kommun har under första kvartalet skrivit på ett planavtal tillsamman med Trafikverket 

gällande åtgärder vid Kroksjön. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtagande och fi-

nansiella ansvar för projektering, ställningstagande samt eventuell vägplaneprocess för en ny tre-

vägskorsning, en mittrefug samt ombyggnad av Kroksjöns rastplats utmed riksväg 27. 

Landsbygdsutveckling 

Ansökningsperioden för försköningsmedel sträcker sig tom 30 mars, det främsta fokuset ligger efter 

detta datum, då ansökningarna ska gås igenom och behandlas. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja, i år har fem ansökningar av försköningsmedel inkommit, vilka uppnår en summa av 306 700 kro-

nor. Processen med ansökningarna för året är dock ännu ej slutförd. 

Bibliotek: 

Föreläsningsserien Tema Livsviktigt och det planerade programutbudet för såväl vuxna som barn 

har fortgått enligt plan. 

Språkcafé har på nytt startats upp och vi har även kunnat erbjuda sagostund på arabiska. 

Bokbussen kör enligt turlista över hela kommunen och anpassar sina hållplatser efter de behov som 

kommer in. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

  

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) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Stöd till studenter genom bl.a inlån av studielitteratur sker kontinuerligt. 

Föreläsningar och övrigt programutbud fortgår enligt plan för att stödja och stimulera läslust samt 

det formella och informella lärandet. 
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Biblioteket samarbetar med BVC och förskolor för att nu ut med information om barnens språkut-

veckling samt vikten av att lyfta fram språk och läsning. 

Vi har fått förfrågningar från förskolor om utökat samarbete. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

  

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

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Samhällsplanering:  

Under T1 2018 har ett planbesked inkommit. 

Alla ärenden ska få ett svar så fort som möjligt. 

Införa rutiner för svarstid/ återkoppling, införa rutiner för hantering av ärenden vid frånvaro av 

personal 

Synliggöra handläggningstider för planbesked / skapa underlag för korrekt och snabb handläggning 

Inblandade parter i detaljplaneprojekt får möten regelbundet eller vid efterfrågan 

- Har ni kunnat genomföra aktiviteterna som ni planerat? 

Alla ärenden får svar. 

Befintliga rutiner finns kvar, och det har införts information i ”signatur” om att ”extra lång hand-

läggningstid” införs vid behov. I de nya svarsdokument för planbesked meddelas handläggningsti-

den med ett slutdatum. 

Alla inblandade parter vid detaljplanearbete som frågat efter möte har hittills fått det. 

- Om inte, vad kommer ni att ändra inför nästa period? 

En utredning i större omfattning måste genomföras för att se vad som behöver utvecklas framförallt 

ang. handläggningstiden och bemötandet. 

Näringsliv: 

Vi har genomfört 2 block av 4 av Utbildningen Förenkla Helt Enkelt från SKL som syftar till att få ett 

bättre företagsklimat utifrån service och bemötande. 3 blocket är i slutet av maj och 4:e blocket i slu-

tet av oktober efter att fullmäktigeberedningen slutfört sitt uppdrag med att ta fram en näringslivs-

policy. Utbildningen från SKL ska landa i en handlingsplan som utgår från näringslivspolicyn. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

ja 

Turism och besöksnäring: 
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Då ny personal påbörjar sin anställning vid sommaranställning ska dessa informeras om vikten av 

ett gott och effektivt bemötande av besökare och gäster. Samtlig personal på turistinformationen 

samt InfoPoints ska genomföra webbutbildningen "Värdskap", framtagen av Turistrådet. 

Arbeta för att även företagen inom besöksnäringen genomgår den digitala värdskapsutbildningen 

samt ha utvärderingsmöten med turistinformationen, Torpa turistinformation och kommunens In-

foPoints för att tidigt fånga upp vad besökarna ger uttryck för och samla konkreta förbättringspunk-

ter. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Till viss del, den digitala värdskapsutbildningen är något vi alltid rekommenderar. Utbildningen av 

sommarens turistkommunikatörer och nya InfoPoints har ännu inte börjat. 

Bibliotek:  

Ett gott bemötande är ett prioriterat område och bibliotekspersonalen arbetar ständigt med dessa 

frågor som också lyfts på apt med jämna mellanrum. 

Bibliotekspersonalen informerar om möjligheten att påverka bibliotekets utbud när det gäller såväl 

media som aktiviteter. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

Fritid/föreningsliv 

Vi gör inga specifika mätningar runt ungas upplevelse av bemötande. Men vår ambition är att alla 

inom vår verksamhet som möter barn och unga är medvetna om vikten av ett gott bemötande i alla 

lägen. När det gäller synpunkter och ansökningar så är vi väldigt angelägna om snabb återkoppling 

och handläggning. 

Fortsätta på inslagen linje med hög tillgänglighet och bra dialog med föreningslivet. 

Eventuellt kommer vi att göra en mätning för att se vad föreningarna som kan förbättras. 

  

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

för personer med annat modersmål än svenska. (Biblioteksplan) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Biblioteket finns representerat i kommunens samverkansgrupp för integration, samt ingår i det del-

regionala projektet Gränslösa bibliotek var syfte är att lyfta fram mångspråk och arbeta uppsökande 

mot målgruppen. Projektet pågår under 2018. 

Språkcafé har haft en nystart och är enligt önskemål på lördagar. 

Det är sista året som Kultur i Väst tillför medel för riktat inköp av media anpassat för nyanlända. 

T.ex. lättlästa böcker och språkkurser. 

Att lyfta fram minoritetsspråken är ett utvecklingsområde som vi startat under våren. 
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Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. En medieplan planerar att tas fram under hösten. Kontakt har tagits med Kultur i Väst för kon-

sultation. 

  

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Via utvecklingsplanen i Grimsås belyses det hållbara resandet på landsbygden. Dessutom genom-

förs en naturvärdesinventering i området så att hänsyn tas till den biologiska mångfalden när Grim-

sås utveckling planeras. 

Ekosystemtjänster. 

I arbetet med föp länghem görs planeringen utifrån de ekosystemtjänster som finns i området. 

Via ett gymnasiearbete har ekosystemtjänster kartlagts i området kring Tranemo hembygdspark. 

Identifiering av vilken typ av planer som det finns störst behov av att upprätta (störst efterfrågan) 

Säkerställa variationen av detaljplaner som upprättas 

Se över vilka styrdokument/ riktlinjer som saknas och behöver upprättas för att säkra god bebyggd 

miljö 

Öka antalet pågående detaljplaner 

Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Översiktsplanen och statistik visar på att det är störst efterfrågan på flerbostadshus och sjönära vil-

latomter. Det kommer även in fler förfrågningar på telefon/ mail om industrimark. Detta måste do-

kumenteras i större utsträckning än vad det görs idag. 

Variationen av detaljplanen säkerställs vid varje nytt planuppdrag utifrån kriterierna i prioriterings-

listan. Kriterierna är nyligen uppdaterade och används som ett levande dokument för kommande 

behov. 

Vi kan till viss del konstatera vilka styrdokument och riktlinjer som saknas, men behöver undersöka 

närmare. 

I dagsläget har vi uppdrag för 12 detaljplaner (alla är ej påbörjade) och 2 planbesked. Planbeskeden 

gäller bostäder/ rekreation/ verkstad. För övrigt har vi 1 plan för förskola, 6 för flerbostadshus, 1 

FÖP, 3 för industri och 1 för fritidshus. Vi behöver fortsatt se över rutiner för uppförandet av detalj-

planer med bland annat tydligare tidsplaner för att kunna öka antalet planer 

  

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 
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Tranemo kommun har framfört synpunkter på den årliga dialogen kommunen har med Västtrafik. I 

många avseende präglas dialogen av exekutiva beslut, oftast till kommunens nackdel. I och med 

detta har Tranemo kommun bjudit in styrelseordförande för Västtrafik Lars Holmin för att disku-

tera dialogen och finna förbättringsmöjligheter. Ett möte kommer att hållas med Lars Holmin i juni 

2018. Tranemo kommun verkar för att de regionala tågen mellan Värnamo och Borås ska påbörjas 

som tidigare aviserats december 2018. Västtrafik har dock skjutit på detta beslut till att nu börja 

gälla i och med Trafikplan 2020. 

  

God ekologisk och kemisk status i kommunens mark,vattendrag och sjöar 

(Vatten) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Kalkningsplan Musån. 

Under våren har Vi tagit fram ett antal våtmarker som skulle lämpa sig för våtmarkskalkning tagit 

fram genom GISanalays och helikopterinventering. Dessa ska naturvärdesinventeras under somma-

ren. Information har skickats till markägare och närboende och en vattendragsvandring planeras till 

den 17 maj. Målet är att kalkning kan genomföras under senhösten 2018. 

Grytteredssjön 

Grytteredssjön är en av två ytvattenförkomster som inte når god status med avseende på närings-

ämnen. Tillsammans med miljöförvaltningen har ett miljöövervakningsprogram arbetats fram för 

att öka kunskapen om ev övergödningsproblematik i detta vattensystem med start under 2018. 

  

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

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Invasíva växter. 

I hulared upptäcktes förra året den starkt invasiva växten skunkkalla. Möte med markägare har ge-

nomförts och de har startat beskämpning av växten som hotar Grytteredssjön och vattensystemet 

nedanför. 

Sandödlegropen 

Röjningsåtgärder genomfördes på vårvintern för att gynna den värmekrävande och hotade sandöd-

lan. Informationsskyltar har tagit fram ihop med Sveaskog och Länsstyrelsen och skall sattas upp i 

sommar. 

Sjötoftaskolan har besökts och diskussioner om en framtida skolskog har initierats. En grillplats har 

iordningsställts för att underlätta utomhuspedagogiken där. 

Blomsteräng 
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Via ett medborgarförslag har ett område avsats för att skapa en blomsteräng i Tranemo centralort. 

Första året kommer området som tidigare skötts som gräsmatta låtas få växa upp för att se vilka 

blommor som redan finns på platsen. Under sommaren kommer infoskylt att sättas upp och inform-

ation om ängsskötsel presenteras på hemsida. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Laddstolpar 

Inför uppförandet av laddstolpar har vi noterat behovet av en policy som beskriver var och hur 

laddstolpar ska placeras och debiteras. Denna policy var tänkt att tas under våren så att stolpar 

kunde sättas upp under hösten 2018. 

Cykelbanor 

Arbetet fortskrider enligt antagen cykelplan där cykelbana fram till kroksjön kommer färdigställas 

och cykelbana mellan uddebo och strömsfors planeras. 

Miljövänlig fordonsflotta. 

Då koldioxidutsläppen från förvaltningens fordon ökar finns behovet av åtgärder. Det kan handla 

om att vi minskar fordonsanvändandet och /eller en förnyad fordonsflotta. 

Minskad fordonsanvändatet kan ske via rutoptimering, ökad digitalisering av servicestationer inom 

VA, resfria möten via skype och ökat användnig av kollektivtrafik i tjänsten. En ökad elektrifiering 

av fordonsflottan skulle minska utsläppen av koldioxid. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Laddpolicyn har inte tagits fram och förankrats. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Näringsliv: 

En näringslivskoordinator är anställd för att stärka upp sektionen i arbetet med näringslivsfrågor. 

En näringslivsvecka är planerad, företagsbesök samt utbildning från SKL. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

ja 

Turism och besöksnäring: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 
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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. Det fortsatta arbetet 

med gränsöverskridande projekt som vandringsfestivalen i Sjuhärad, arbetet med att göra Ätradals-

leden till en nationell cykelled, Gränsbygd i Sjuhärad – Slaget på Åsundens is 1520 mm ökar vi möj-

ligheterna för ett större besöksflöde till hela vår delregion. 

Mer tid från turismansvarig har lagts på företag som ligger strax under "Världennivå" i samverkan 

med Turistrådet Västsverige. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja, hittills. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Turismansvarig har gjort några företagsbesök under våren för att lyssna av behov, tankar och idéer, 

detta arbete skulle dock kunna intensifieras. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Näringsliv: 

Företagsbesök, SKL utbildning, näringslivsvecka. Näringslivskoordinator är anställd. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

ja 

Turism och besöksnäring 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Under våren har kommunen varit involverade i en del olika projekt, och fortsätter vara så. Projekten 

är initiativ från region, andra kommuner, oss tjänstemän och även medborgare. Det är viktigt att 

kommunen finns representerad i de delar där våra målgrupper på något sätt berörs och att den in-

formation vi får sedan går ut i rätt kanaler. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja, genom gränsöverskridande projekt som arbetet med att göra Ätradalsleden till en nationell cy-

kelled, Hållbara platser, ”Gränsbygd i Sjuhärad – Slaget på Åsundens is 1520” mm ökar vi möjlig-

heterna för ett större besöksflöde till hela vår delregion. Samverkan mellan kommunerna och andra 

aktörer har varit intensivt så här långt. 

Landsbygdsutveckling 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Vi för främst dialog med byalagen i samband med försköningsmedel men också genom att initiera 

till möten och vara delaktig i de sammanhang tillfälle ges. 

Denna vår har det varit fler möten i olika forum där samhällsföreningar, näringsliv och medborgare 
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deltagit, mycket tack vare arbetet med utvecklingsplan för Grimsås och projektet Hållbara plaster. 

Ett av två kommunbygderåd har genomförts. 

Landsbygdsutvecklaren representerar kommunen i nätverk för EU-samordning i Boråsregionen, för 

Leader Sjuhärad samt andra grupper där utbyte av information, kunskap och erfarenheter sker, som 

sedan kan förmedlas i kommunen. 

Fritid/föreningar 

Fortsatta diskussioner på APT samt med ungdomarna. Inflytande och gårdsråd är ett sätt att jobba 

med bemötandefrågorna och delaktighet. 

Träff med bygdegårdsföreningar, träff med barn och ungdomsföreningar runt sommarlov. 

Träff med studieförbunden runt hur de vill se samverkan med kommunen framöver. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -30,1 -30,1 0 

Samhällsutvecklingssektionen prognostiserar ett nollresultat för 2018. Inom sektionen finns endast 

mindre avvikelser som sammantaget gör att sektionens verksamhet håller sig till tilldelad bud-

getram. 

Inom sektionen budgeteras även Tranemo kommuns andel av samverkan avseende miljö- och bygg-

verksamheterna, där Ulricehamns kommun är värdkommun. Prognosen grundas på den prognos 

som miljö och bygg lämnat efter mars månad. 

Personal 

Näringslivskoordinator är anställd och rekrytering av enhetschef för samhällsplanering som ett led i 

budgetförstärkning samt planarkitekt (föräldraledighet) pågår och förväntas vara klar under maj 

månad. 

Genom förstärkningen i budgeten har vi stärkt upp med kulturchefstjänst som tillika är kulturskole-

chef samt ökat tjänstgöringsgrad för kultursamordnare. En ny pedagog, träblåslärare, ska rekryteras 

till kulturskolan. 

Två tjänster som assistenter på biblioteket är idag deltid och blir vakanta. Dessa omvandlas till en 

tjänst som bibliotekarie vid nyrekrytering. 
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Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal personer 36 35 

Tillsvidareanställda 33 32 

Visstidsanställda 3 3 

Antal årsarbetare 27,38 25,68 

   

Timanställda 9 4 

Antal timmar 535 474 

Antal årsarbetare 1,08 0,96 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Andel män 36,1 % 34,3 % 

Andel kvinnor 63,9 % 65,7 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Totalt 6,43 % 3,36 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 3,35 % 0,00 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Heltid 36 % 31 % 

Deltid 64 % 69 % 

Sysselsättningsgrad medel 76,1 % 73,3 % 

Bilagor 

Bilaga 1: Uppfoljning Tertial 1 (Bygg) 

Bilaga 2: Uppfoljning Tertial 1 (Miljo) 
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Lärandesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Lärandesektionen bedriver all verksamhet inom skola och utbildning 

Lärandesektionen får ekonomin fördelad i tre budgetanslag vilka är: 

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. 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. 

3. 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 

Lärandesektionen sammanfattar sina resultat i juni efter läsårets slut. Då görs en kvalitetsanalys som 

är en summering och utvärdering av verksamhetsåret 17-18. Kvalitetsanalysen innefattar alla verk-

samheter från förskola upp till vuxenutbildning. 

Kunskapsuppföljningen i december visade en försiktig förhoppning om bättre utgångsvärde i 

grundskolan. 

Sammanfattande analys 

Under året har verksamheten i samarbete med Skolverkets bästa skola arbetat med att ta fram en 

analys på Tranäng 7-9 och Grundsärskolan. Analyserna har identifierat utvecklingsområden på alla 

de i skollagen och övriga styrdokumentens tre ansvarsnivåer huvudman, rektor och lärare. 

- Huvudmannen behöver utveckla styrning och stöd. 

- Rektor behöver utveckla den inre organisationen. 

- Lärare behöver utveckla anpassning av undervisningen och särskilt stöd. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Huvudmannen har handledning och utbildningsinsatser genomförs för kommunstyrelsen. Insat-

serna ska stärka huvudmannens förmåga att styra och stödja verksamheterna. 
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Skolledningen på 7-9 får handledning i att strukturera den inre organisationen. Insatserna ska ut-

veckla det systematiska kvalitetsarbetet och skapa en större tydlighet och förväntan. 

Lärarna kommer delta i olika aktiviteter som ska stärka undervisningen. Insatserna ska stärka för-

mågan i komplexa undervisningssituationer, kollegialt utbyte, betyg och bedömning. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift 270,1 270,1 0 

Gemensam verksamhet: Budget 33,1 mnkr, Prognos 33,1 mnkr. 

Osäkerhet hur det nya avtalet för skolskjutsar kommer påverka kostnaderna för 2018. 

Grundskola, förskola och grundsärskola: Budget 173,4 mnkr. Osäkerhet hur väl Länghemsskolan 

klarar anpassningen till den nya resursfördelningen under 2018. Gymnasiesärskolan utbildning i 

andra kommuner beräknas överstiga budget. 

Gymnasium: Budget 63,6 mnkr, gymnasiet ser ut att klara anpassningen på 1,1 mkr 5/12 av hela an-

passningen på 2,7 mkr. 

Personal 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal personer 465 455 

Tillsvidareanställda 380 348 

Visstidsanställda 85 107 

Antal årsarbetare 439,40 426,26 

   

Timanställda 110 94 

Antal timmar 9 335 7 878 

Antal årsarbetare 18,86 15,92 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Andel män 16,8 % 16,9 % 

Andel kvinnor 83,2 % 83,1 % 
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Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Totalt 5,83 % 5,30 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,18 % 1,77 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Heltid 80 % 79 % 

Deltid 20 % 21 % 

Sysselsättningsgrad medel 94,5 % 93,7 % 
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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 ansva-

rig 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 

Aktiviteter för att nå målen är igång. 

Prognostiserat ekonomiskt resultat för år 2018 är -6,9 mnkr jämfört med budget. 

Sammanfattande analys 

  

Det bedöms ej att verksamheten kommer att kunna nå budget i balans Anledning är ökat antal ären-

den samt ökad omfattning av biståndsinsatser.  Planerade aktiviteter för att nå målen är igång. 

Inom vård - och omsorg har beställningarna inom hemtjänst ökat. Larmfrekvensen nattetid har gjort 

att utökning av personal gjorts. 

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

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

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

slut 

Inom området HVB för ensamkommande barn har det skett stora förändringar som innebär att HVB 

drivs för ett fåtal ungdomar. Detta kräver en personalbemanning som inte migrationsverkets ersätt-

ning täcker. Det är väldigt svårt att prognostisera denna verksamhet. 
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Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

För att nå budget i balans under 2018 krävs omfattande anpassningar och effektiviseringar där det i 

nuläget är svårt att hitta möjliga lösningar. Rekrytering och bemanningsfrågorna kräver fortsatt ak-

tiva insatser under 2018. 

Digital tillsyn inom vård och omsorgsboende pågår som projekt och inom hemtjänst pågår upp-

handling av kameror. Kvalitetshöjningen beräknas bli att brukarna får en större nattro och även 

detta kan ge miljövinster vid minskat resande och en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 

Planering av uppstart av Trygghemgångsteam som innebär att skapa trygghet och hjälp till själv-

ständighet och minska beroendet av omsorgsinsatser samt ett bra mottagande efter sjukhusvård. 

  

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

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

fald utifrån brukarnas behov. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom funktionen för funktionsnedsättning och socialt stöd har implementering av arbetsverktyget 

FUNCA startats upp under våren och förväntas pågå under hela året. Implementeringen går enligt 

plan. 

Journalgranskning kommer att påbörjas maj-2018 och pågå fram till oktober. 

Repetition av skyldigheter som personalen har utifrån sin anställning i Tranemo kommun och rät-

tigheter som brukarna har enligt SoL, LSS. Aktiviteten har en direkt koppling till överenskommet 

arbetssättet som finns i organisationen. Samtliga enheter har slutfört aktiviteten 

Daglig verksamhet/sysselsättning 

En styrgrupp har upprättats för att ta fram ett nytt arbetssätt. Det är gjort en omvärldsanalys och nu 

pågår arbete att avgöra vilket arbetssätt som anses det mest aktuella i samband med nya lokaler. Det 

pågår också en analys för att vilket utbud som Dagligverksamheten ska kunna erbjuda. 

På grund av allvarliga problem med nuvarande lokal för Ljungsnäs som påverkar miljön för både 

brukare och personal har det varit nödvändigt att göra en omprioritering av vilka verksamheter ska 

flytta till Resurscentrum. För Resurscentrum ombyggnation har kontakt tagits med Arkitekt. 

Trappstegsmodellen/ Aktivitetscenter 

Planering och analysfas har påbörjats och avslutas maj-2018. Genomförandeplan inleds efter som-

maren. styrgrupper har upprättats och anställningar har genomförts. allting är fas enligt plan. 

Myndighetsfunktionen 

Alla ska ha ett meddelande på röstbrevlådan som informerar uppringaren om vem dom har kommit 

till. 

En egengranskning har genomförts på området barn och familj samt en plan för fortsatt egengransk-

ning inom alla områden på myndighetsfunktionen. 

Då familjehemsvården har varit ett eftersatt område och det har skett förändringar i personalsituat-

ionen har externa utredare anlitats för att genomlysa området. Deras arbete är pågående och rapport 
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förväntas färdigställas till semestern. 

För att få en ökad tillgänglighet och bättre kunna ge svar på frågor har vi haft som mål att utveckla 

socialassistenterna på myndighetsfunktionen. En socialassistent är rekryterad och har börjat arbeta. 

Utvecklandet av tjänsten är i sin linda. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Informationen är framförd på APT men det är inte undersökt om alla har korrekt röstmeddelande i 

sina röstbrevlådor. 

Egengranskningen är gjord och håller på att sammanställas vilket ska vara klart till den 17 maj då 

den ska presenteras för omsorgs- och folkhälsoutskottet. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Uppgift kommer att tilldelas socialassistent att kontrollera om alla har korrekta uppgifter på sina 

röstbrevlådor samt undersöka vilken information som finns i TRIO. 

Vård och omsorg 

Projekt att prova digital tillsyn pågår på vård- och omsorgsboenden under nattetid. Det har fallit väl 

ut och till hösten kommer detta att prövas inom hemtjänst. Införande av nyckelfria lås som var pla-

nerad att ske under våren är på grund av fördröjning i upphandlingsprocessen framflyttad till hös-

ten. Korttidsverksamheten har flyttat tillbaka till Gudarpsgården. Arbete med att upprätta genomfö-

randeplan inom två veckor har skett genom att se över processen, måluppfyllelsen har förbättrats. 

Rekrytering av personal är den största svårigheten. Det gäller både omvårdnadspersonal och legiti-

merad personal. 

Ge alla brukare förutsättningar att leva ett bra liv. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Ett arbete med att ta fram mer adekvata brukarenkäter utifrån att de nuvarande upplevs inte som 

optimala. För organisationen som helhet är detta arbete inte slutfört. När nya enkäter är framtagna 

skall dessa sedan skickas ut till brukarna. 

Ny avvikelsemodul för LSS, SoL, HSL är presenterad för OC och som kommer inom kort implemen-

teras i hela organisationen. Går enligt plan. 

Myndighetsfunktionen 

IBIC ska implementeras men har blivit fördröjt av att modulen i Treserva inte är klar för kommu-

nen. I BBiC är det en pågående kompetensutveckling som genomförs varje vecka på metodtid samt 

på analysdagar var tredje vecka. 

Genom egengranskningarna kommer det också att bli tydligt var vi har behov av rutiner och annat 

handläggningsstöd. Rutiner och handläggningsstöd kommer därför utformas när vi upptäcker att 

behov finns. 

Rutin för ärenden avseende missbruk är inte påbörjad. Då antalet ärenden inom vuxen/missbruk 

har ökat både i antal och omfattning har fokus i stället handlat om att prioritera akuta ärenden. Yt-

terligare handläggare har rekryterats under viss tid för att avlasta och ge förutsättningar för att ar-

beta fram rutin. 

Mallar för uppdrag till utförare avseende barn och familj samt vuxen/missbruk har inte varit möjliga 
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att skapa med anledning av att verksamhetssystemet Treserva har genomgått ett flertal uppdate-

ringar med flera problem som följd. 

Att insatser ska följas upp regelbundet är ett pågående samtal inom de olika arbetsgrupperna. För 

utvärdering av hur det sker kommer egengranskningen, som påbörjas andra halvan av året, kunna 

svara på. Rutin för uppföljning av ärenden behöver skrivas för varje arbetsgrupp utifrån deras 

unika ärendeart. 

Vård och omsorg 

Kalenderfunktion i verksamhetssystemet Treserva för legitimerad personal är inköpt. Nationell pa-

tient översikt (NPÖ) är också inköpt. Under hösten kommer egengranskning av socialdokumentat-

ion att införas. För den legitimerade personalen görs detta redan. 

Korttidsrutin är upprättad med tydliga processer. 

 

Alla som kommer i kontakt med omsorgssektionen ska uppleva ett gott 

bemötande, bra service och snabb och korrekt handläggning. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Värdegrund är en punkt på dagordningen på varje verksamhets APT. Implementeringen av över-

enskommet arbetssätt fortsätter i organisationen. 

Utbildning i DISA är genomförd i varje verksamhet 

I den övergripande planen för psykisk hälsa, södra Älvsborg finns en prioritering på utbildning och 

genomföra SIP(samordnad individuell plan). I organisationen finns en utbildad SIP-lots 

Myndighetsfunktionen 

DISA är genomförd, alla medarbetare har lämnat diplom som är inlämnade till personalfunktionen. 

Vid nyanställningar ingår DISA i introduktionen. 

Gällande interna samverkansformer har diskussion om organisation påbörjats för att på det viset 

utröna hur samverkan mellan grupper kan ske på ett mer effektivt sätt. 

Vård och omsorg 

DISA är genomförd bland områdescheferna och omvårdnadspersonal och legitimerad personal 

kommer att ha genomfört detta innan årets slut. 

Implementering av överenskommet arbetssätt diskuteras på alla APT. 

SIP utbildning kommer att ske under våren. 

Utmaning kommer vara den nya samverkanslagen, arbete har skett under våren för att se över hur 

vi ska arbeta när den träder ikraft 25 september. 

  

Brukaren ska ha möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

verka sin situation. Brukaren ska känna sig lyssnad på. 

Myndighetsfunktionen 

Implementering av FIT är pausad fram till ledningsgruppen fattar beslut om införande. På myndig-

hetsfunktionen har vi börjat arbeta med att efterfråga feedback och skapa en kultur av att efterfråga 
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och ta emot feedback för att snabbare kunna anpassa insatser efter brukarnas behov 

Vård och omsorg 

Synpunktshanteringen är väl implementerad och brukare erbjuds hjälp om de vill lämna syn-

punkter. Antingen genom att lämna in den ifyllda blanketten eller så skriver personalen in syn-

punkten via kommunens intranät åt brukarna. 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -260,6 -267,5 -6,9 

Efter årets första tertial prognosticeras ett budgetunderskott för 2018 med -6,9 mnkr. 

Den största delen av underskottet, -4,3 mnkr, beror på ökade kostnader för externa placeringar i fa-

miljehem samt hem för vård och boende. Sedan slutet av föregående år har ett antal nya placeringar 

tillkommit utöver vad som är budgeterat. Samtidigt har en placering inom socialpsykiatri avslutats 

och ytterligare två placeringar inom detta område förväntas kunna avslutas under året. Sammanta-

get är prognosen ändå att antalet dygn ökar, såväl för barn och unga som vuxenplaceringar. Även 

dygnsavgiften ser ut att öka, från ca 3 720 kr/dygn för 2017 till ca 4 300 kr/dygn enligt prognos för 

helåret 2018. 

Underskottet beror även på ökad vårdtyngd inom hemtjänst, där prognosen är -1,5 mnkr jämfört 

med budget. Den beställda tiden har ökat betydligt från föregående år, från i genomsnitt 5 300 till 

5 677 timmar/månad hittills i år. Bemanningen har därför ökats upp avseende såväl dag- som natt-

personal. Hemtjänsten har dessutom haft en hög sjukfrånvaro under perioden och i kombination 

med en ökad vårdtyngd har detta tillfälligt inneburit höga kostnader för övertid och timvikarier. 

Verksamheten arbetar idag med att höja upp antal ordinarie personal för att sänka framtida kostna-

der för övertid och timvikarier, vilket till en början kan medföra ökade kostnader för bredvidgång. 

För vård- och omsorgsboende är prognosen - 0,8 mnkr. Orsaken är en förhöjd vårdtyngd i främst i 

ett av kommunens boenden. Bemanningen har efterhand kunnat sänkas något, men bedömningen i 

nuläget är att det kommer att krävas en viss förhöjd bemanning året ut. 

Antal brukare med beslut om boende enligt LSS kommer att öka framöver. Vi ser även en ökning av 

antal brukare med daglig sysselsättning sedan en tid tillbaka. Enligt plan kommer verksamheterna 

dessutom att bemannas upp med 1,5 stödpedagog under året. Sammantaget kommer detta därför 

att medföra en ökad bemanning. De ökade personalkostnaderna förväntas dock till stor del hämtas 

hem genom vakanser inom socialt stödteam samt sänkt bemanning till följd av minskad vårdtyngd i 

två av kommunens övriga gruppbostäder. 
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Personal 

Sjukfrånvaron på sektionen har ökat särskilt inom vård och omsorg och funktionsnedsättning och 

socialt stöd. Analys av orsaker pågår, och beroende på resultatet kommer en åtgärdsplan tas fram. 

Positivt är att myndighetsfunktionens sjukfrånvaro minskat. 

Vård och omsorg/funktionsnedsättning och socialt stöd 

Under senare delen av året har det varit svårare att rekrytera omvårdnadspersonal och legitimerad 

personal. 

Myndighetsfunktion 

Personalsituationen inom funktionen ser bättre ut än på länge. 

  

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal personer 476 510 

Tillsvidareanställda 428 456 

Visstidsanställda 48 54 

Antal årsarbetare 427,18 437,81 

   

Timanställda 220 204 

Antal timmar 18 756 21 300 

Antal årsarbetare 37,89 43,02 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Andel män 6,9 % 8,2 % 

Andel kvinnor 93,1 % 91,8 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Totalt 10,06 % 8,09 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 4,31 % 3,51 % 
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Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Heltid 54 % 53 % 

Deltid 46 % 47 % 

Sysselsättningsgrad medel 89,7 % 85,8 % 
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Teknisk sektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

I tekniska sektionens verksamhetsområde ingår följande: 

* Övergripande verksamhet, bostadsanpassning, färdtjänst 

* Lokalförsörjning samt skog och park 

* Kost 

* Infrastruktur - gata, GIS, VA, renhållning, fjärrvärme 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Resultatmålen beräknas nås helt eller delvis, dock inte med budget i balans. 

Sammanfattande analys 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter, under 2018 byggs etapp 2 av gc-väg fram till Krok-

sjön i Tranemo. Sträckan trafikeras i nuläget både av mycket biltrafik samt gående och cyklister och 

gc-vägen kommer att innebära en ökad trafiksäkerhet och trygghet samt att möjligheten till miljö-

vänligt resande ytterligare förbättras. Gång- och cykelväg för att knyta ihop Tranemo och Sven-

ljunga kommuner kommer påbörjas under 2018. 

Åtgärder för att fortsätta minskningen av oljeanvändningen kommer att göras på bland annat ishal-

len i Nittorp samt på två av de fastigheter som använder olja som spetsvärme. 

Utbudet av aktiviteter på simhallen har ökat, bland annat i form av spakvällar och mer simunder-

visning. På gymmet har åtgärder gjorts utefter de synpunkter som framkom i kundenkät, öppetti-

derna på lördagar har förlängts, instruktör finns tillgänglig på gymmet på fast tid och nya maskiner 

har köpts. 

Kostnaden för inköp av livsmedel är fortfarande högre än budgeterat trots att budgetmedel omför-

delats för att öka livsmedelsbudgeten 2018. Besök i alla köken visar att svinnet minskat och att gäs-

terna äter förhållandevis stora portioner, vilket är ett tydligt resultat på att måltiderna är uppskat-

tade. 

Vinterväghållningens stora beräknade underskott beror främst på den snörika och långa vintern i 

början av året. Då uppföljning av senaste årens resultat visar det också på att budgeten är för låg 

även för ett "normalår". 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Ett ständigt arbete pågår för att minska kostnaderna inom de olika verksamheterna. Inom kosten-

heten fortsätter arbetet med att minska svinnet och därmed livsmedelskostnaderna. Med befintliga 
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anpassningskrav är det svårt att göra några större besparingsåtgärder i verksamheterna som får ef-

fekt i år utan att försämra kvaliteten. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig utifrån invånarnas behov. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Utbudet av aktiviteter i simhallen har utökats, bland annat anordnas spakvällar, vattengymnastik 

och ökad simundervisning. Öppettiderna på gymmet har utökats med tre timmar på lördagskväl-

larna enligt önskemål som framkom i enkät. En stående instruktörstid finns på gymmet för besö-

kare. Information och kommunikation sker i utökad omfattning via sociala medier. Antalet klago-

mål har minskat drastiskt och flera positiva synpunkter inkommer. 

Anmärkningar efter besiktningar och kontroller, t ex ventilation-, el- och hiss- åtgärdas så långt det 

är möjligt med befintliga ekonomiska resurser för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet. 

På vård- och omsorgsboendena erbjuds 2 alternativa lunchrätter under måndag-fredag. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Till viss del, beroende på begränsade ekonomiska resurser kan ibland inte anmärkningar åtgärdas 

så snabbt som önskas. 

  

Invånaren skall uppleva att renhållning, VA, fjärrvärme och gata fungerar 

på ett tillfredsställande sätt. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

På fjärrvärmen görs förebyggande underhåll både på centraler och ledningsnät, underhållssystemet 

signalerar när service ska göras på respektive central. Mätningar av kulvertar görs regelbundet för 

att hitta fel och därefter göra åtgärder där det finns behov. 

Samtliga vattenverk är utrustade med larm för att säkerställa vattenförsörjningen. Flödesmätare till 

Grimsås reservoar kommer att användas till läcksökningsarbetet för att minska läckaget på led-

ningsnätet. 

Inom renhållningen har matavfallsinsamling från separat sopkärl införts i Nittorp, vid uppföljnings-

möte efter sex månaders försöksverksamhet framkom att nöjdheten med det nya systemet är mycket 

stor. 

En konsumentundersökning i Tranemo gjord av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) påvi-

sar nöjdhet över genomsnittet i landet för återvinningsstationerna. Dock påvisades lågt förtroende 

för återvinningsgraden av materialet, uppföljning av enkäten kommer att göras, och informations-

material utvecklas. 
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Ett projekt i samarbete med kommunens miljöstrateg har påbörjats för att belysa nyttan med Retur-

huset på ÅVC, samt att öka förutsättningen för återanvändning av barnkläder. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

  

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom kostenheten hålls en kontinuerlig kontakt med föräldrar och anhöriga till gäster med behov av 

specialkost. Utbildning inom måltider för barn med neuropsykiatriska diagnoser kommer att ske 

under hösten. 

Allvarliga anmärkningar efter besiktningar, både på fastigheter och lekplatser åtgärdas snarast. Öv-

riga anmärkningar ska åtgärdas så snabbt som möjligt med de ekonomiska resurser som finns till-

gängliga. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Delvis, på grund av begränsade ekonomiska resurser. 

Genom att ha en väl organiserad och fungerande egenkontroll ska fel och brister tidigt kunna upp-

täckas eller förebyggas. På fastighetssidan har det planerade arbetet inte kunnat påbörjas på grund 

av personalbrist. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Många fler av recepten inom kostenheten är nu fullt ut näringsberäknade och kostnadsberäknade. 

Inom de tre vård- och omsorgsboendena erbjuds 2 alternativa lunchrätter. 

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

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Fortsatt information bland annat på apt om vikten av att snabbt återkoppla på epost samt ha auto-

svar vid frånvaro. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 
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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 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Diskussioner om bemötande görs kontinuerligt på apt, samt gruppcoachning inom kostenheten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

  

Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria (Frisk luft) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

På två av de fastigheter där olja används som backup görs effektiviseringar i huvudvärmekällan 

(pelletspannor). Brännarna byts ut till nyare modeller vilket innebär att pelletspannorna kan använ-

das mer effektivt så att åtgången av olja minimeras. 

I Nittorps ishall kommer åtgärder göras för att kunna ta tillvara spillvärmen från isproduktionen 

och därmed minska oljeförbrukningen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Ständigt pågående arbete med att installera energisnåla produkter. I underhållsplanen prioriteras 

utbyte av i energisynpunkt dåliga komponenter. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 
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Utveckla och säkra avfallshanteringen (Giftfri miljö) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

I de kommunala köken mäts köks-, serverings- och tallrikssvinn i alla verksamheter. Mätningarna 

följs upp och sammanställs månadsvis, och återkoppling sker sedan till personalen. 

Skräpplockardagar genomförs årligen, 15 förskolor/skolor samt 2 byalag/samhällsföreningar deltog. 

Information om nedskräpning kommer att inkluderas i renhållningsverksamhetens informations-

material. Årligt samråd med FTI för att utvärdera och förbättra insamlingen samt verka för förbätt-

rad miljö vid återvinningsstationerna har genomförts. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

  

Öka andelen ekologisk mat och produkter (Giftfri miljö) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Idag serveras måltider tillagade på strax under 40% ekologiska råvaror. Då målet är 35% är det i 

dagsläget inte möjligt att öka inköpen av ekologiska varor då livsmedelsbudgeten inte tillåter detta. 

  

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Utbyggnaden av gång- och cykelväg till Kroksjön kommer att fortsätta med etapp 2 under 2018. 

Byggnation av gång- och cykelväg för att knyta ihop Tranemo och Svenljunga kommuner kommer 

att påbörjas under året. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 
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God dricksvattenkvalitet i kommunen (Vatten) 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Samtliga vattenverk är larmade, förslag till placering av skyltar för vattenskyddsområden har tagits 

fram. Beslut angående vattenskyddsområden i kommunfullmäktige blir något försenat på grund av 

hög arbetsbelastning. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Delvis, viss försening på beslut ang vattenskyddsområden. 

  

Öka andelen alternativa bränslesnåla fordon i den egna organisationen 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Ny fordonsansvarig började i maj, varför några aktiviteter inte hunnit göras under året. 

  

Information och kommunikation via hemsidan ska förbättras 

 Ej påbörjad 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Digitala informationsskyltar planeras att sättas upp vid biografen i Tranemo. Skyltarna ska förutom 

information om bioprogrammet kunna användas för samhällsviktig information. Simhallens aktivi-

teter marknadsförs på sociala medier, och hemsidan uppdateras löpande. 

Tydligare information om dricksvattenkvaliteten i kommunens samhällen kommer att läggas upp 

på hemsidan. Vid pågående arbeten på VA-nätet eller VA-verken som kan påverka abonnenterna 

informeras på hemsidan. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -74,6 -75,1 -0,5 

Total prognos för tekniska sektionen är ett underskott på 0,5 mnkr. 
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Underskott prognosticeras på gata; 1,0 mnkr då vinterväghållningen blivit avsevärt dyrare än bud-

geterat under början av året. Redan efter 1:a tertialet redovisas ett underskott på 0,3 mnkr, och den 

fasta beredskapsersättningen för höst/vinter 2018 tillkommer i slutet av året. (2017 ca 0,25 mnkr) 

För kostenheten beräknas ett underskott på 0,5 mnkr på grund av fortsatt höga livsmedelspriser. Åt-

gärder genomförs kontinuerligt för att minska kostnaderna. 

För fastighet är prognosen ett underskott på 0,5 mnkr där vakanta lägenheter på Ängslyckan står för 

ca 0,3 mnkr. I nuläget är det svårt att prognosticera vilka intäkter den kommande uthyrningen av 

lägenheter kommer att medföra. 0,1 mnkr är ökade personalkostnader för avgångsvederlag, 0,1 

mnkr är för ökad kostnad för lokalvård på grund av tillkommande objekt. 

Fjärrvärmens resultat beräknas uppgå till ett överskott på 1,5 mnkr. Priset på inköpt värme är fort-

satt lågt, personalkostnaderna blir lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kapitalkostna-

derna minskar då inga större investeringar gjorts under de senaste åren. 

För renhållningsverksamheten beräknas ett överskott på 0,8 mnkr beroende på att införandet av 

matavfallsinsamling försenats. Entreprenaden upphandlades under hösten 2017 men överklagades. 

I början av april kom besked att förvaltningsrätten avslog begäran om överprövning, och i mitten av 

april kunde nytt avtal tecknas med avtalsstart november 2018, vilket är ca 6 månader senare än be-

räknat. 

VA-verksamhetens prognosticerade resultat är ett underskott på 1,2 mnkr. Det ackumulerade resul-

tatet uppgår till ett överskott på 2,2 mnkr vilket enligt gällande regler ska återställas inom tre år. 

Resultaten för renhållning och VA påverkar inte sektionens resultat utan förs till resultatfond för re-

spektive verksamhet. 

  

  

  

Personal 

Minskningen av antal tillsvidareanställda personer kvartal 1 2018 jämfört med kvartal 1 2017 beror 

främst på att ett antal tjänster var vakanta under mätperioden. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal personer 114 121 

Tillsvidareanställda 100 105 

Visstidsanställda 14 16 

Antal årsarbetare 109,46 104,38 

   

Timanställda 25 20 
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  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Antal timmar 2 192 2 155 

Antal årsarbetare 4,43 4,35 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Andel män 43,0 % 40,5 % 

Andel kvinnor 57,0 % 59,5 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Totalt 9,07 % 10,15 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 4,04 % 6,30 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 

Heltid 80 % 79 % 

Deltid 20 % 21 % 

Sysselsättningsgrad medel 96,0 % 86,3 % 

 


