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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 

 

Målet förekommer i alla sektioner och avstämning mot planen beskrivs närmare under respektive 

sektion. 

  

Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och 

skola 

Kommentar 

 

Målet och avstämning mot planen beskrivs närmare under lärandesektionen. 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

Kommentar 

 

Målet förekommer i alla sektioner och avstämning mot planen beskrivs närmare under respektive 

sektion. 

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.  

  

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

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

Kommentar 

 

Målet förekommer i alla sektioner och avstämning mot planen beskrivs närmare under respektive 

sektion. Övergripande pågår projektet "Förenkla helt enkelt". Vi kommer också definiera ett projekt 

som ska arbeta kommunövergripande med att skapa förutsättningar att ge de som kontaktar kom-

munen en positiv upplevelse. 
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Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i 

alla avseenden. 

Kommentar 

 

Avstämning mot planen beskrivs närmare under Samhällsutvecklingssektionen. 

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. 

Avstämning mot planen beskrivs närmare under Samhällsutvecklingssektionen. 

  

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

Kommentar 

 

Målet förekommer inom alla sektioner och avstämning mot planen beskrivs närmare under respek-

tive sektion. 

Kommunens ekonomi ska vara god 

Kommentar 

 

Kommunens beräknade balanskravsresultat för 2018 är en förlust på 2,3 mnkr. Resultatmålet för 

2018 är 20 mnkr. Målet beräknas inte uppnås. 

Kommunens självfinansieringsgrad för 2018 beräknas till 124,3 %, 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 24,0 %, vilket är bättre än målet på 20%. 

Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

Kommentar 

 

Målet förekommer i alla sektioner och effektiviseringar och förbättringar behöver arbetas med un-

der hela året. 
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Omvärldsanalys 

Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart 

Sveriges kommuner och landsting, SKL säger i sin augustirapport att svensk ekonomi fortfarande 

går på högvarv. Men konjunkturen kulminerar och mattas av under 2019, bland annat på grund av 

tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderla-

get ökar betydligt långsammare de närmaste åren. 

Bostadsbyggandet saktar in och dämpar ekonomin 2019 och 2020. Bostadspriserna har dock stabili-

serats och det är viktigt att notera att den prisnedgång vi har haft inte har påverkat hela landet utan 

främst Stockholms- och Göteborgsregionerna. 

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet 

på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till 

närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast föregående 

konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av sysselsättningsök-

ning. 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark 

sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade 

pensioner. 

Åren 2019 och 2020 förutses en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbe-

tade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot 

konjunkturell balans. 

Sedan finanskrisen 2009 har den del av befolkningen i åldern 15–74 år som ingått i arbetskraften sta-

digt stigit, från 70 procent till 73. Till viss del är det ett resultat av bättre konjunktur men till stor del 

tack vare en strukturell ökning av arbetskraftsdeltagandet, särskilt i åldern över 45 år. Tack vare en 

snabb sysselsättningsuppgång har arbetslösheten samtidigt kunnat minska från 9 procent till ner 

mot 6 procent. 

I nuvarande fas i konjunkturen upphör höjningen av arbetskraftsdeltagandet respektive minsk-

ningen av arbetslösheten och övergår i en utveckling mot konjunkturneutrala nivåer. Den växande 

andelen utrikes födda i arbetskraften innebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 

6,7 procent i år till 7,0 procent 2021 och ytterligare något åren därefter. 

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

under 2019 för att 2021 vara uppe i 0,5 %. Senaste uttalandet från Riksbanken den 6/9 säger att rän-

tan ska börja höjas och att den första höjningen blir med 0,25%. Förväntan är att den första höj-

ningen blir i februari 2019. 

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

der från Riksbanken. Inflationen i Sverige beräknas 2018 att hamna något över Riksbankens rikt-

märke på 2% och beräknas enligt både SKL och Swedbank att ligga kvar där även under 2019 och 

2020. 
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Utvecklingen i Tranemo kommun 

  

Befolkning och arbetsmarknad 

Tranemo kommuns invånarantal har ökat under perioden jan-juli 2018 med 44 invånare och uppgår 

den 31 juli 2018 till 11 885 invånare. Jämfört med tidigare invånarantal vid årsskiften är det högsta 

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

Befolkning 2014 - 2018 

 

  

  2017    2017 2018  

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

Födda 23 30 27 26 106 29 34 

Avlidna 42 37 23 30 133 44 39 

Födelsenetto -19 -7 4 -4 -27 -15 -5 

        

Inflyttade 214 184 195 173 766 141 148 

Utflyttade 171 144 196 163 674 125 126 

Flyttningsnetto 43 40 -1 10 92 16 22 

        

Summa 24 33 3 6 65 1 17 
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Arbetsmarknad per 31/8 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

  

  2016 2017 2018 

Öppet arbetslösa 2,7% 2,6% 2,5% 

Andel i program 1,5% 1,8% 2,2% 

Summa 4,2% 4,4% 4,7% 

    

Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 6,6% 6,6% 5,6% 
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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. 

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

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

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

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

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

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

innebär också att det inte redovisas någon kassaflödesanalys för koncernen. 

I delårsrapporten per 2018-08-31 har använts samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

som i årsredovisning 2017. 

Delårsbokslut - kommunen 

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

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

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

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

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

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

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

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

min av två. 

Semesterlöneskulden är också lägre den 31 augusti än den 31 december. Detta påverkar resultatet 

för delåret positivt. 

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

för semestervikarier inom till exempel omsorgsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti uppgår till 19,5 mnkr vilket kan ställas 

i relation till det prognostiserade resultatet för helåret som uppgår till 9,4 mnkr. Det ekonomiska re-

sultatet för motsvarande period förra året uppgick till 22,1 mnkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2018 uppgår till 24,5 % vilket är 2,6 procent högre än augusti förra 

året. 

Låneskulden uppgår 2018-08-31 till 290 mnkr, vilket är på samma nivå som i augusti 2017. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 



9 (70) 

 

 

 

 

Delårsbokslut bolagen 

Bolagskoncernen består av moderbolaget Tranemo Forum AB (559058-4511) och de båda dotterbola-

gen Tranemobostäder AB (556449-1966) och Tranemo Utvecklings AB (556662-4952). Bolagskoncer-

nens ekonomiska resultat för perioden januari till augusti uppgår till 4,0 mnkr. 

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

Tranemobostäders ekonomiska resultat för perioden januari till augusti uppgår till 3,2 mnkr (före 

skatt), vilket innebär en försämrad resultatnivå jämfört med samma period förra året med 1,8 mnkr. 

Tranemo Utvecklings AB redovisar ett ekonomiskt resultat januari till augusti på 0,8 mnkr (före 

skatt), vilket är 0,4 mnkr bättre än motsvarande period 2017. 

Kommunkoncernens resultat för perioden januari-augusti uppgår till 23,5 mnkr, vilket är 4,0 mnkr 

sämre än motsvarande period föregående år. 

Ekonomisk prognos - koncernen 

Tranemo kommunkoncerns ekonomiska resultat för 2018 beräknas uppgå till 10,7 mnkr, vilket kan 

jämföras med 2017 års resultat på 33,0 mnkr. 

Resultatutveckling 2014-2018 koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 

 

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 utlånad 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. 

Tranemo Utvecklings AB 

Tranemo Utvecklings AB:s beräknade resultat för 2018 uppgår till 1,1 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 9,4 mnkr. Undantas 

effekterna av förändringarna av den gamla pensionsskulden beräknas balanskravsresultatet att bli 

- 2,3 mnkr. Detta är 12 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 9,4 mnkr och ett balanskravsresultat på -

2,3 mnkr. Båda resultatnivåerna är sämre än budget. 

På intäktssidan är det beräknade utfallet 2018 för skatter och statsbidrag 1,0 mnkr lägre än budget. 

De finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas bli 1,2 mnkr bättre än budgeterat. Etableringser-

sättningen från Migrationsverket beräknas bli 2,3 mnkr högre än budget. 

Verksamheterna redovisar ett befarat budgetunderskott med 10,8 mnkr. Omsorgssektionen har ett 

beräknat underskott på 14,7 mnkr. Kostnader för externa placeringar i HVB och konsulentstödda 

familjehem står för den absolut största avvikelsen i omsorgssektionen med 11,7 mnkr i befarat un-

derskott. Övriga sektioner prognosticerar totalt ett överskott. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 50,4 mnkr (budget 106,2 mnkr inklusive ombudgeteringar 

från 2017 på 36,7 mnkr). De skattefinansierade investeringarna beräknas bli 31,3 mnkr. Självfinansie-

ringsgraden för investeringarna beräknas 2018 uppgå till 124,3 %. 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 24,0 %. 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, skattefinansierade 
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Soliditetsutveckling 2014-2018, inklusive hela pensionsskulden 

 

  

Risk och kontroll 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld per 2018-08-31 uppgår till 290 mnkr, vilket är detsamma som vid årsskiftet. 

Per den 30 augusti 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. Under 

september kommer ett lån på 30 mnkr att betalas tillbaka i sin helhet, vilket innebär att kommunens 

låneskuld 2018-12-31 beräknas att bli 260 mnkr. 

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 och likvida medel 2018-08-31 

Upplåning 2018-08-31, mnkr   
Likvida medel  

2018-08-31, tkr 
 

Kortfristig upplåning 0  Bank 66 874 

Långfristig upplåning 290,0  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 290,0  Summa 90 874 

     

Utlämnade lån, tkr   Medelsförvaltning  

Kortfristig utlåning 0  Kommunen innehar ett förlagsbevis i 

Kommuninvest ek förening till ett värde 

av 2,4 mnkr. 

Långfristig utlåning 31,1    

TOTAL UTLÅNING 31,1    

NETTOLÅNESKULD 258,9    
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Prognos för upplåning och likvida medel 2018-12-31 

  

Upplåning 2018-12-31, mnkr   
Likvida medel  

2018-12-31, tkr 
 

Kortfristig upplåning 0  Bank 25 840 

Långfristig upplåning 260,0  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 260,0  Summa 49 840 

     

Utlämnade lån, tkr   Medelsförvaltning  

Kortfristig utlåning 0  Kommunen innehar ett förlagsbevis i 

Kommuninvest ek förening till ett värde 

av 2,4 mnkr. 

Långfristig utlåning 27,6    

TOTAL UTLÅNING 27,6  Prognostiserad genomsnitt-

lig ränta 2018: 

0,52 % 

NETTOLÅNESKULD 232,4    

 

Låneskuld kommunen 2014-2018 

 

  

Balanskravet 

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

nomi i balans inte är uppfyllt. 

Balanskravsavstämning  i mnkr 

Årets beräknade resultat enligt resultaträkning 9,4 

Avsteg från blandmodell - 11,7 

Balanskravsresultat - 2,3 
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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 -2,3 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 24,0 % vilket gör att soliditetsmålet på 20% beräknas uppnås. 

Bedömningen är att Tranemo kommun sammantaget inte kommer att uppnå god ekonomisk hus-

hållning under 2018. 
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per sektion 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201708 201808 2018 2018 2018 

Servicesektionen -26,7 -31,9 -54,4 -52,0 2,4 

      

Tekniska sektionen -47,4 -52,1 -75,3 -75,7 -0,4 

      

Lärandesektionen -179,0 -183,8 -274,6 -273,8 0,8 

      

Omsorgssektionen -167,9 -185,5 -262,9 -277,6 -14,7 

      

Sektionen för samhällsut-

veckling 
-13,1 -19,0 -30,2 -29,1 1,1 

      

Summa sektionerna -434,1 -472,4 -697,4 -708,2 -10,8 

      

Finansförvaltningen 456,2 491,9 713,5 717,6 4,1 

      

Totalt 22,1 19,5 16,0 9,4 -6,6 
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Investeringsprognos 

Summor i mnkr Utfall Budget Bokslut Avvikelse 

 180430 2018 prognos 

2018 

 

Projektredovisning     

     

Lägenheter Lövängen 0,2 2,9 0,2 +2,7 

Omb Prästgårdens förskola 5,0 4,8 5,4 -0,6 

Förskola Dalstorp/Nittorp 0 4,0 0,3 +3,7 

Dagverksamhet LSS/fixarverkstan 0 3,0 0,2 +2,8 

Nytt bibliotek 0,5 8,4 2,5 +5,9 

Omb Resurscentrum 0 5,8 0,2 +5,6 

Bikupans förskola Länghem 5,6 7,9 5,6 +2,3 

Ombyggnad Grimsås skola 0,1 2,3 0,6 +1,7 

Om- och tillbyggnad Glimringe 0,3 9,7 0,5 +9,2 

GC-väg till kommungräns Svenljunga 0 0,5 0,1 +0,4 

Övrigt 8,4 22,1 15,7 +6,4 

     

Summa skattefinansierade projekt 20,1 71,4 31,3 +40,1 

Inköp sopkärl 0 3,3 0,8 +2,5 

Slamhantering Tranemo reningsverk 4,1 8,1 7,1 +1,0 

Överföringsledningar VA 0,1 4,1 0,1 +4,0 

VA Tranemo Park 0 4,0 2,0 +2,0 

Övrigt 6,6 15,3 9,1 +6,2 

Summa taxefinansierade projekt 10,8 34,8 19,1 +15,7 

     

Totalt 30,9 106,2 50,4 +55,8 
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Personalredovisning kvartalsuppföljning 

Anställda per anställnings- och löneform 

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda 

samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Antalet personer som redovisas till vänster i tabell 1, 

Antal personer, motsvarar de månadsavlönade grupperna Tillsvidare och Visstid. I tabell 2 redovi-

sas de timavlönade, hur många de är, hur många timmar de gjort och kostnaden för detta. Antalet 

personer är per mätdatum 180731, antalet timmar, motsvarande antal årsarbetare och kostnader är 

istället under hela perioden 180101-180731. 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Antal personer 
Månadsavl. tills-

vid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal års-

arbetare 

Sektion 
Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Lärande 439 437 380 355 59 82 417,15 413,08 

Omsorg 494 511 436 457 58 54 452,67 458,15 

Tekniska 115 121 104 106 11 15 110,76 115,83 

Samhällsutv 32 32 31 29 1 3 25,83 24,80 

Service 41 41 40 38 1 3 39,90 40,10 

Totalt 1 121 1 142 991 985 130 157 1 046,31 1 051,96 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal årsar-

betare 

Sektion 
Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Lärande 108 107 17 854 17 825 18,03 18,01 

Omsorg 242 283 39 723 42 599 40,12 43,03 

Tekniska 30 25 4 241 4 272 4,28 4,32 

Samhälls-

utv 
12 8 1 332 1 030 1,35 1,04 

Service 2 4 649 147 0,66 0,15 

Totalt 394 427 63 799 65 873 64,44 66,55 
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Tabell 3 - Kön 

  Kvinna Man 

Sektion Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Lärande 84 % 83 % 16 % 17 % 

Omsorg 93 % 93 % 7 % 7 % 

Tekniska 56 % 58 % 44 % 42 % 

Samhällsutv 56 % 66 % 44 % 34 % 

Service 83 % 80 % 17 % 20 % 

Totalt 84 % 84 % 16 % 16 % 

 

Sysselsättning (månadsavlönade) 

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver sysselsättningsstrukturen fördelat på andel hel- och deltidsan-

ställda av samtliga månadsavlönade. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad 

och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda. 

Tabell 4 - Sysselsättningsgrad - intervall 

  Heltid Deltid Sysselsättning, medel 

Sektion 
Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Lärande 83 % 81 % 17 % 19 % 95,02 % 94,53 % 

Omsorg 60 % 54 % 40 % 46 % 91,63 % 89,66 % 

Tekniska 81 % 79 % 19 % 21 % 96,31 % 95,73 % 

Samhälls-

utv 
44 % 34 % 56 % 66 % 80,72 % 77,50 % 

Service 90 % 90 % 10 % 10 % 97,32 % 97,80 % 

Totalt 72 % 68 % 28 % 32 % 93,34 % 92,12 % 

 

Personalkostnader 

Nyckeltalen i tabell 5 redovisar total lönekostnad (månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid, 

OB/jour/beredskap, tillägg mm.) 
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Tabell 5 - Lönekostnad arbetad tid 

  Total lönekostnad 

Sektion Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Lärande 71,80 mnkr 68,97 mnkr 

Omsorg 65,22 mnkr 68,05 mnkr 

Tekniska 16,80 mnkr 16,82 mnkr 

Samhällsutv 4,61 mnkr 4,07 mnkr 

Service 6,91 mnkr 6,42 mnkr 

Totalt 165,34 mnkr 164,33 mnkr 

 

Frånvaro 

Nyckeltalet i tabell 6 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttids-

sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekost-

nader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta 

flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta. Dock finns det till exempel samband mel-

lan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare. 

Tabell 6 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro kort-

tids 

Sjukfrånvaro lång-

tids (mer än 59 da-

gar) 

Kostnad 

Sektion 
Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Lärande 4,59 % 4,42 % 2,82 % 2,71 % 1,77 % 1,71 % 1 311 300 1 213 700 

Omsorg 9,28 % 7,73 % 5,03 % 4,17 % 4,25 % 3,56 % 2 136 000 1 619 800 

Tek-

niska 
7,59 % 8,77 % 3,55 % 3,11 % 4,04 % 5,66 % 324 300 415 100 

Sam-

hällsutv 
4,27 % 3,01 % 1,78 % 2,88 % 2,49 % 0,13 % 53 600 59 800 

Service 2,20 % 1,65 % 1,92 % 1,50 % 0,28 % 0,15 % 87 100 43 300 

Totalt 6,70 % 6,13 % 3,73 % 3,32 % 2,97 % 2,81 % 3 912 300 3 351 700 
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Tabell 7 - anställda per anställnings och löneform och kön 

  Antal personer 
Månadsavl. tills-

vid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal års-

arbetare 

 
Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvinna 943 960 837 835 106 125 879,61 879,61 

Man 178 182 154 150 24 32 166,68 172,35 

Totalt 1 121 1 142 991 985 130 157 1 046,29 1 051,96 

Tabell 8 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda per kön 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal årsar-

betare 

 
Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvinna 323 348 51 732 51 078 52,25 51,60 

Man 71 79 12 067 14 795 12,19 14,95 

Totalt 394 427 63 799 65 873 64,44 66,55 

Tabell 9 - sysselsättningsgrad - intervall per kön 

  Heltid Deltid Sysselsättning, medel 

 
Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvinna 70 % 64 % 30 % 36 % 93,28 % 91,63 % 

Man 82 % 85 % 18 % 15 % 93,64 % 94,70 % 

Totalt 72 % 68 % 28 % 32 % 93,34 % 92,12 % 

Tabell 10 - sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) per kön 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro kort-

tids 

Sjukfrånvaro lång-

tids (mer än 59 da-

gar) 

Kostnad 

 
Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 

2 2018 

Kvartal 

2 2017 

Kvartal 2 

2018 

Kvartal 2 

2017 

Kvinna 7,37 % 6,80 % 54,27 % 53,19 % 45,73 % 46,81 % 3 399 800 2 978 900 

Man 3,41 % 2,99 % 69,90 % 64,42 % 30,10 % 35,58 % 515 000 376 000 

Totalt 6,70 % 6,13 % 55,61 % 54,15 % 44,39 % 45,85 % 3 914 800 3 354 900 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

Resultaträkning koncernen 

  Not 
Bokslut 

2017 

Prognos 

2018 

Utfall 

170831 

Utfall 

180831 

Verksamhetens intäkter 1 264,4 263,7 176,9 153,8 

Verksamhetens kostnader 1 -857,6 -898,5 -568,1 -561,6 

Avskrivningar  -51,0 -50,4 -31,6 -33,3 

Verksamhetens netto-

kostnader 
 -644,2 -685,2 -422,8 -441,1 

Skatteintäkter  506,3 518,5 336,3 345,7 

Generella statsbidrag  175,0 178,9 115,9 119,3 

Finansiella intäkter 2 0,8 1,5 0,8 1,7 

Finansiella kostnader 2 -4,4 -2,7 -2,6 -1,8 

Skatt på årets resultat  -0,4 -0,4 -0,1 -0,3 

Årets resultat  33,0 10,7 27,6 23,5 

Resultaträkning kommunen 

  Not 
Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Utfall 

170831 

Utfall 

180831 

Verksamhetens intäkter 5 210,3 214,5 214,5 140,9 120,6 

Verksamhetens kostnader 5 -820,8 -855,7 -862,5 -544,9 -540,2 

Avskrivningar  -40,4 -41,2 -41,2 -26,3 -27,2 

Verksamhetens netto-

kostnader 
 -650,9 -682,4 -689,2 -409,0 -446,8 

Skatteintäkter 6 506,3 517,3 518,5 336,3 345,7 

Generella statsbidrag 6 175,0 181,1 178,9 115,9 119,3 

Finansiella intäkter  2,2 1,7 2,5 1,7 2,4 

Finansiella kostnader  -3,0 -1,7 -1,4 -1,5 -0,9 

Årets resultat  29,6 16,0 9,4 22,1 19,5 
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Kassaflödesanalys delår 

  Not 2017-08-31 2018-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Verksamhetens intäkter 5 140,9 120,6 

Verksamhetens kostnader 5 -544,9 -540,2 

Skatter, generella statsbidrag 6 452,2 464,9 

Finansiella intäkter  1,7 2,4 

Finansiella kostnader  -1,5 -0,9 

Skatt på årets resultat  0,0 0,0 

Ej kassaflödespåverkande poster  3,3 -4,3 

Justering rörelsekapital  1,1 -31,5 

Kassaflöde löpande verksamheten  52,8 11,0 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Värdepapper förvärv/försäljning  0,0 3,7 

Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 7 -36,1 -31,1 

Finansiella anläggn tillg, förvärv/försäljning  0,0 0,0 

Kassaflöde investeringsverksamheten  -36,1 -27,4 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Utlåning  0,0 0,0 

Återbetald utlåning  0,0 0,0 

Upplåning  0,0 0,0 

Amortering  0,0 0,0 

Kassaflöde finansieringsverksamheten  0,0 0,0 

Årets kassaflöde  16,7 -16,5 

Likvida medel vid årets början  75,7 119,6 

Likvida medel vid årets slut  92,4 103,1 

Förändring av likvida medel efter juste-

ring för jämförelsestörande poster 
 16,7 -16,5 
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Balansräkning koncernen, Mnkr 

Balansräkning koncernen 

  Not Utfall 171231 Utfall 170831 Utfall 180831 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
3 975,5 957,2 975,9 

Maskiner och inventarier 3 27,4 26,5 24,8 

Finansiella anläggningstill-

gångar 
 14,4 14,4 10,7 

Summa anläggningstillgångar  1 017,3 998,1 1 011,4 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, exploateringsmark m m  16,6 16,7 16,8 

Fodringar  43,2 107,7 85,2 

Kassa och bank  119,6 92,4 103,1 

Summa omsättningstillgångar  179,5 216,8 205,1 

     

Summa tillgångar  1 196,8 1 214,9 1 216,5 
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 Not Utfall 171231 Utfall 170831 Utfall 180831 

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
    

Eget kapital  239,0 233,4 262,5 

därav årets resultat  33,0 27,5 23,6 

     

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner  292,3 299,2 288,0 

Andra avsättningar  4,8 3,2 4,9 

Summa  297,1 302,4 292,9 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 4 492,0 491,7 491,9 

Kortfristiga skulder  168,7 187,4 169,3 

Summa  660,7 679,1 661,2 

     

Summa eget kapital, avsätt-

ningar och skulder 
 1 196,8 1 214,9 1 216,5 

     

Ansvarsförbindelser     

Borgensförbindelser, panter 

och därmed jämförliga säker-

heter 

 15,1 0,1 15,1 

Övriga ansvarsförbindelser  11,6 10,0 11,6 

Summa ansvarsförbindelser  26,7 10,1 26,7 
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Balansräkning kommunen, Mnkr 

Balansräkning kommunen 

  Not 
Utfall 

171231 

Prognos 

181231 

Utfall 

170831 

Utfall 

180831 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
7 735,6 740,5 721,0 742,0 

Maskiner och inventarier 7 27,0 31,3 26,0 24,5 

Finansiella anläggningstill-

gångar 
8 51,4 44,2 61,5 47,7 

Summa anläggningstillgångar  814,0 816,0 808,5 814,2 

      

Omsättningstillgångar 9     

Förråd, exploateringsmark m m  16,4 16,4 16,4 16,4 

Fodringar  41,2 41,2 63,2 50,2 

Kassa och bank  119,6 89,2 92,4 103,1 

Summa omsättningstillgångar  177,2 146,8 172,0 169,7 

      

Summa tillgångar  991,2 962,8 980,5 983,9 
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  Not 
Utfall 

171231 

Prognos 

181231 

Utfall 

170831 

Utfall 

180831 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
     

Eget kapital 10 221,8 231,2 214,3 241,4 

därav årets resultat  29,6 9,4 22,1 19,5 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner  291,1 283,4 298,0 286,8 

Andra avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa  291,1 283,4 298,0 286,8 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 11 292,0 262,0 291,7 291,9 

Kortfristiga skulder 12 186,2 186,2 176,5 163,8 

Summa  478,2 448,2 468,2 455,8 

      

Summa eget kapital, avsätt-

ningar och skulder 
 991,2 962,8 980,5 983,9 

      

Ansvarsförbindelser 13     

Borgensförbindelser, panter och 

därmed jämförliga säkerheter 
 215,1 215,1 200,1 215,1 

Övriga ansvarsförbindelser  11,6 11,6 10,0 11,6 

Summa ansvarsförbindelser  226,7 226,7 210,1 226,7 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

   

Koncernen   

   

Not 1   

Verksamhetens intäkter och kostnader   

Eliminering   

koncerninterna intäkter -5,4 -5,7 

Koncerninterna kostnader 5,4 5,7 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

I kostnaderna ingår skattekostnader för Tranemo Utvecklings AB med 0,2 mkr. 

   

Not 2   

Finansiella intäkter och kostnader   

Eliminering   

av koncerninterna finansiella intäkter -1,0 -0,9 

av koncerninterna finansiella kostnader 1,0 0,9 

Elimineringsdifferens 0,0 0,0 

   

Not 3   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

Tranemo kommun 721,0 742,0 

Tranemobostäder AB 160,2 154,3 

Tranemo Utvecklings AB 76,0 79,6 

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 957,2 975,9 

   

Maskiner och inventarier   

Tranemo kommun 26,0 24,5 

Tranemobostäder AB 0,5 0,3 

Summa maskiner och inventarier 26,5 24,8 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

Not 4   

Långfristiga skulder   

Tranemo kommun 291,7 291,9 

Tranemo Forum AB 55,0 55,0 

Tranemobostäder AB 145,0 145,0 

Tranemo Utvecklings AB 86,2 76,1 

Långfristiga skulder före eliminering av koncerninterna 577,9 568,0 

Eliminering -86,2 -76,1 

Summa långfristiga skulder 491,7 491,9 

   

Kommunen   

   

Not 5   

Verksamhetens intäkter och kostnader   

   

Verksamhetens intäkter   

Avgifter, hyror 55,3 56,5 

Bidrag 65,2 44,4 

Försäljning 20,4 19,8 

Summa intäkter 140,9 120,6 

   

Verksamhetens kostnader   

Personalkostnader -347,6 -332,2 

Pensionskostnader -24,4 -20,8 

Bidrag -15,6 -16,2 

Material, tjänster och avgifter -157,2 -171,1 

Summa kostnader -544,9 -540,2 

   

Jämförelsestörande poster   

Årets resultat enligt resultaträkning 22,1 19,5 

Summa 22,1 19,5 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

   

Not 6   

Skatteintäkter och generella statsbidrag   

   

Skatteintäkter   

Kommunalskatt 338,7 346,7 

Slutavräkning -2,4 -1,0 

Preliminär avräkning 0,0 0,0 

Summa skatteintäkter 336,3 345,7 

   

Generella statsbidrag   

Inkomstutjämningsbidrag 80,3 80,7 

Regleringsbidrag -0,1 1,2 

Kostnadsutjämning 8,8 9,3 

Bidrag för LSS-utjämningen 5,8 4,6 

Kommunal fastighetsavgift 13,1 15,2 

Generella bidrag från staten 7,9 8,3 

Summa generella statsbidrag 115,9 119,3 

   

Summa skatter och statsbidrag 452,2 464,9 

   

Not 7   

Materiella anläggningstillgångar   

   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

Ingående bokfört värde 709,4 735,6 

Nyanskaffningar 39,3 29,9 

Årets avskrivningar -22,6 -23,5 

Omföringar -3,7 0,0 

Utrangering/försäljning -1,4 0,0 

Utgående bokfört värde 721,0 742,0 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

   

Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

Anskaffningsvärde 1 250,3 1 306,2 

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -529,4 -564,2 

Summa 721,0 742,0 

   

Anskaffningsvärde   

Markreserv 22,1 22,1 

Verksamhetsfastigheter 770,3 798,2 

Fastigheter för affärsverksamhet 299,7 305,2 

Publika fastigheter 82,1 88,9 

Fastigheter för annan verksamhet 34,7 35,0 

Övriga fastigheter 0,6 0,6 

Pågående investeringar 40,9 56,2 

Summa anskaffningsvärde 1 250,3 1 306,2 

   

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar   

Markreserv -10,3 -10,3 

Verksamhetsfastigheter -349,9 -372,7 

Fastigheter för affärsverksamhet -117,4 -126,7 

Publika fastigheter -38,7 -40,4 

Fastigheter för annan verksamhet -13,0 -14,1 

Summa ack avskrivningar/nedskrivningar -529,4 -564,2 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående bokfört värde 27,8 27,0 

Nyanskaffningar 2,0 1,3 

Årets avskrivningar -3,7 -3,8 

Utgående bokfört värde 26,0 24,5 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

Maskiner och inventarier   

Anskaffningsvärde 69,0 69,8 

Ackumulerade avskrivningar -43,0 -45,3 

Summa 26,0 24,5 

   

Not 8   

Finansiella anläggningstillgångar   

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

Aktier och andelar i övrigt* 8,2 8,2 

Förlagsbevis Kommuninvest 2,4 2,4 

Tranemo Utvecklings AB 41,2 31,1 

Borås stad RV 27 3,7 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 61,5 47,7 

   

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest 

ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 2.989 tkr för Tranemo 

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

kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2018-06-30 till 10.476 tkr. 

   

Not 9   

Omsättningstillgångar   

   

Förråd, lager och exploateringsfastigheter   

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 16,4 16,4 

Summa 16,4 16,4 

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 14,4 14,7 

Interimsfordringar (utgiftsförskott, inkomster) 39,0 22,7 

Övriga kortfristiga fordringar 9,8 12,8 

Summa kortfristiga fordringar 63,2 50,2 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

Kassa och bank   

Bank 92,4 103,1 

Summa kassa och bank 92,4 103,1 

   

Omsättningstillgångar totalt 172,0 169,7 

   

Not 10   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 192,2 221,8 

Årets resultat 22,1 19,5 

Utgående eget kapital 214,3 241,3 

   

Anläggningskapital   

Anläggningstillgångar 808,5 814,2 

Långfristiga skulder, avsättningar -589,7 -578,8 

Summa anläggningskapital 218,8 235,4 

   

Rörelsekapital   

Omsättningstillgångar 172,0 169,7 

Kortfristiga skulder -176,5 -163,8 

Summa rörelsekapital -4,5 5,9 

   

Summa eget kapital 214,3 241,3 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

Not 11   

Långfristiga skulder   

   

Låneskuld   

Ingående låneskuld 290,0 290,0 

Nyupplåning under året 0,0 0,0 

Årets amorteringar 0,0 0,0 

Summa låneskuld 290,0 290,0 

   

Aktuell ränta augusti  0,4988% 

   

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

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

skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir ef-

fektiv. Med beaktande av de riskbegränsningar som angivits i kommunens finanspolicy är målsätt-

ningen att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

   

Operationella leasingavtal   

Avgifter inom ett år 4,8 4,5 

Avgifter senare än ett år men inom fem år 3,5 2,2 

Summa 8,3 6,7 

   

Finansiella leasingavtal   

Samtliga leasingavtal i Tranemo kommun klassificeras 

som operationella. 

  

   

Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag   

Gatukostnadsersättningar 0,3 0,3 

Anläggnings-/anslutningsavgifter 0,8 1,0 

Investeringsbidrag 0,6 0,6 

Summa skulder för ersättningar, avgifter och bidrag 1,7 1,9 

   

Summa långfristiga skulder 291,7 291,9 
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NOTER   

  Utfall 201708 Utfall 201808 

   

Not 12   

Kortfristiga skulder   

Individuell del pensioner 0,0 12,8 

Individuell del löneskatt 4,2 3,1 

Leverantörsskulder 11,9 15,6 

Semesterlöneskuld 33,1 19,6 

Övertidsskuld 2,3 2,4 

Interimsskulder 67,9 52,8 

Övriga kortfristiga skulder 11,4 14,8 

Resultatfond VA 2,7 2,1 

Resultatfond renhållning 2,6 4,0 

Skuld till Tranemo Forum AB avs checkräkningskredit 4,8 4,9 

Skuld till Tranemobostäder AB avs checkräkningskredit 20,3 25,2 

Skuld till Tranemo Utvecklings AB avs checkräkn kredit 14,8 6,0 

Skuld till fonderna 0,5 0,4 

Summa kortfristiga skulder 176,5 163,8 

   

Not 13   

Borgensförbindelser   

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

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

och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för-

delas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 

Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommunin-

vest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tranemo kommuns an-

svar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kro-

nor. Tranemo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 596 109 548 kronor och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 587 600 991 kronor. 
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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 och sektionen beräknar att nå de mål som finns uppsatta. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Inga specifika åtgärder behövs utan sektionen beräknar att de planerade aktiviteterna genomförs 

med en budget i balans. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

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

fald utifrån invånarnas behov. 

 

Medborgarservice och processtöd: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Ökad kontroll 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 sårbar-

heten. 

- Utbildning av Lex under hösten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 
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Ja. Förutom utbildning av Lex som kommer senareläggas på grund av arbetsbelastning. 

Kommunikationsfunktionen: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Utvecklingsplanen för kommunikation är klar. Arbete pågår med planering och implementering. 

Förstudien till ett nytt intranät är klar. Beslut av styrgruppen fattas i september. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Folkhälsa 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Löpande omvärldsbevakning för att möta upp behov. 

Uppdatering av hemsidan sker då det är nya saker på gång. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Delvis. Regelbundet Nyhetsbrev är under planering. Beräknas komma igång under första delen av 

2019. 

Kris och säkerhet  

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

TIB (tjänsteperson i beredskap) - organisationen är igång och det sker löpande utbildningar med 

dem som är TIB. 

Mycket arbete med beredskap kring valet. 

Under sommaren var det olika insatser till följd av torkan, bland annat informations- och kommuni-

kationsinsatser. 

Genomgått en säkerhetsskyddsutbildning för att påbörja en säkerhetsanalys på Tranemo kommun. 

Utbildat omsorgssektionen i krisberedskap och uppdaterat deras plan för extraordinära händelser. 

Tillsammans med Ulricehamn utbildat våran reception i krisberedskap genom att ta fram samver-

kansrutiner för att dra nytta av varandra vid en händelse. Samverkan underlättas av att vi har 

samma växelbord. 

Framtagande av policy, riktlinjer och regler gällande informationssäkerhet pågår tillsammans med 

Ulricehamns kommun. 

Tre större aktiviteter planerade under hösten i Sjuhärads säkerhetssamordnarnätverk: 

· Utbildning för alla krisstödsgrupper 

· Kunskapshöjande dag för kriskommunikatörer 

· Krissamverkan i Sjuhärad 

Deltagit i Länsstyrelsens samverkansövningar. Senaste övningen handlade om valet. Den fjärde och 

sista övningen sker i början av december. 
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Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 

Medborgarservice och processtöd: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

- Kvinnocafé. Integrationssamordnare med flera anordnar en mötesplats för kvinnor med olika bak-

grund. 

- Integrationsenheten har nära samarbete med Tranemobostäder för att lyckas med att erbjuda bo-

stad till kommunanvisade. 

- Samhällsorientering ordnas för personer i etableringen enligt kursplan "Om Sverige". Utöver de 80 

lagstadgade timmarna som personerna ska få undervisning på sitt modersmål ordnar Tranemo 

kommun informationsaktiviteter om hälsa, jobb och boende. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. 

Folkhälsa 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Arbetet för ett stabilt och hållbart föräldrastöd fortsätter. Tre personer går utbildning till ledare i 

ABC - Alla Barn i Centrum under höst 2018. Kursstart för invånare 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). 

BRÅ Ungas struktur har utvecklats under 2018 och under TSK:s start till att innehålla representanter 

från elevhälsa, IFO, fritid, folkhälsa. Fokus - färre längre strategiska möten. 

Satsning på levnadsvanor för äldre. 

Uppdatering av policy/handlingsplan kring ANDT. 

Via nya staben Trygg och Säker kommun genomförs trygghetsmöten i kommunen. 12–13 orter be-

räknas täckas under nästa mandatperiod (under 4 år) 

Löpande arbete sker generellt. Insatser planeras för studiecirkel, fokuskväll kring levnadsvanor/livs-

stil för äldre, 55+. 

Möten kring upplägg, uppföljning, utvärdering planeras för att få igång ett projekt kring "puls för 

lärande". 

Utvecklande av samverkan mellan polis, skola, socialtjänst. Stormöte kallat till den 17 oktober. 
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HPLV (hälsa på lika villkor) genomförs 2018 - Resultat väntas i slutet av 2018. 

Uppdaterad ANDT-policy/handlingsplan för skola. Förankringsprocess pågår. 

Deltagande av folkhälsostrateg i Närvårdsamverkan. Folkhälsan propagerar för att fler aktörer typ 

tandvården och ungdomsmottagningen att vara med i närvårdsamverkan. Arbetet bör fokusera mer 

på hälsa. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja 

Kris och säkerhet  

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Föreläsning och informationsspridning i samband med krisberedskapsveckan i slutet av maj. 

Trygg och säker kommun fortsätter utvecklas och inhämtar lägesbilder, genomför trygghetsvand-

ringar, trygghetsmöten och andra brottsförebyggande insatser. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja 

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

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

 

Medborgarservice och processtöd: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

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

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

- Integrationsenheten gör kartläggningar tillsammans med AF och SFI 

- Integrationsenheten gör uppföljning av etableringsplanen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja. Styrdokument avseende registreringochpostöppning är i slutskedet. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

Medborgarservice och processtöd: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

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

månaden. 

- "Valskola" i STT och på hemsidan. Information till medborgare om demokrati, val och kommun 
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annonseras under året i STT fram till valet i september. Aktiviteten görs tillsammans med kommu-

nikatörerna. 

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. 

Kommunikationsfunktionen: 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Är ett stöd för verksamheterna genom att hitta kommunikationsvägar för att invånare ska ha möj-

lighet att vara delaktiga och ha inflytande i olika projekt som pågår. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Folkhälsa 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Trygghetsmöten introduceras och har startat via stab TSK. 

Ökad samverkan med civilsamhälle och ideell sektor. 

Inom integrationsarbetet deltar folkhälsan i samverkan integration. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Delvis. Ökad struktur kring samverkan med civilsamhälle och ideell sektor är under arbete. 

 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -54,4 -52,0 2,4 

Servicesektionen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr. 

1,2 mnkr är ej ianspråktagna medel för oförutsedda händelser. Vakanser på ekonomifunktionen till-

sammans med en intäkt av engångskaraktär bidrar med 0,3 mnkr. Personalsamverkan prognostise-

rar ett underskott på 0,2 mnkr, medans de delarna av personalfunktionen som inte ingår i samver-

kan väntas gå med 0,9 mnkr i överskott främst beroende på att den planerade bemanningsenheten 

inte kommit igång med sin verksamhet fullt ut ännu. IT-samverkan med Ulricehamn väntas göra ett 

överskott av vilket Tranemos andel är 0,2 mnkr. 
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Personal 

Läget är i princip oförändrat sedan föregående uppföljning. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Antal personer 41 41 

Tillsvidareanställda 40 38 

Visstidsanställda 1 3 

Antal årsarbetare 39,90 40,10 

   

Timanställda 2 4 

Antal timmar 649 147 

Antal årsarbetare 0,66 0,15 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Andel män 17 % 20 % 

Andel kvinnor 83 % 80 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Totalt 2,20 % 1,65 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,28 % 0,15 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Heltid 90 % 90 % 

Deltid 10 % 10 % 

Sysselsättningsgrad medel 97,32 % 97,80 % 
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Samhällsutvecklingssektionen 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Samhällsutvecklingssektionen är indelad i fem enheter: Plan, Näringsliv, Kultur, Fritid och Biblio-

tek. 

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. Synergieffekterna och helhetssynen 

inom sektionens enheter är grunden för samhällsutvecklingen. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionen prognostiserar ett överskott med 1 mnkr. 

Utifrån ny organisation och förändringar inom sektionen har vi kommit igång väl och arbetssätt 

trots att och organisationen är ny för många och det är ett arbete som tar tid är vi på god väg och i 

positiv anda. 

Vi når de flesta uppsatta målen med en eventuell förskjutning in på 2019. 

Fokus närmast är att stärka planarbetet och att få den nya organisationen på plats. 

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis inom sektionen så har vi utifrån förutsättningarna med att bilda en ny organi-

sation och vakanser så har vi genomfört de flesta planerade aktiviteterna och inom budget. 

Plan: Chef för enheten är tillfälligt "fryst" utifrån det ekonomiska läget i kommunen och svårighet 

med att rekrytera. Fokus under året har legat på tågstopp, utvecklingsplan Grimsås och planarbete. 

Ett arbete med platsutveckling pågår i samarbete med VGR i Limmared och Uddebo. En del aktivi-

teter som planerats genomföras under våren har omprioriterats och kommer istället ske under hös-

ten. 

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

samarbetet med turismansvarig mot gemensamma målgrupper. Nytt för i år är bland annat närings-

livsvecka och SKL-utbildning "Förenkla Helt enkelt" som gett bra gehör. Ökat antal företagsbesök 

och aktivt arbete med Handel & Service är en del av resultatet av utökad tjänst. 

Fritid: Det finns nu en musikstudio för digitalt musikskapande i samverkan med kulturskolan på 

fritidsgården Grottan. En mängd sommarlovsaktiviteter har erbjudits på flera olika orter som pre-

senterades i ett Sommarlovsprogram. Fritidsgårdarna har varit välbesökta under terminen. Verk-

samheten har genomfört en mängd aktiviteter, bland annat har de haft en sova över kvällnatt på 

Grimsåsgården, en resa till Hop n pop i Borås, och en resa till Liseberg. Under våren har flera möten 

genomförts med föreningslivet. Ett fokusområde har varit att få en samverkan med föreningarna 



42 (70) 

 

 

 

 

under sommarlovet.  

Kultur: Strukturering och planering av kulturverksamheten. Konstprojektet X-sites som är ett inter-

nationellt landart projekt startades upp under sommarfinalen och pågår till oktober. Till hösten är 

ett projekt med ljudkonst planerat. Kulturföreningsbidragsansökningarna har kommit in och grans-

kats. De första konstprojekten inom 1 % regeln har planerats och pågår enligt plan. Kulturskole-

veckan gav fullt hus där alla aktiviteter visades upp för att nå nya grupper. Projekt för nyan-

lända/ensamkommandebarn på gymnasieskolan genomfördes för att synliggöra kulturskolan. Posi-

tivt är att antalet elever i kulturskolan har ökat markant. Kulturrådet har beviljat medel för att nå 

nya grupper och för att utöka utbudet. 

Bibliotek: Biblioteket arbetar med samtliga mål kopplade till biblioteksplanen men har prioriterat 

mångspråk, litteraturförmedling och digital teknik under 2018. Biblioteket fungerar som kultura-

rena med ett brett utbud av aktiviteter för vuxna och barn/unga/föräldrar. Biblioteket har två projekt 

igång där vi sökt externa medel. Gränslösa bibliotek, kopplat till mångspråk, och Mobila Maker-

space – digitala mobila enheter. Projekten innehåller såväl utbildning för personal som aktiviteter 

riktade till kommuninvånare. Biblioteket planerar att fortsätta utveckla programutbudet på andra 

språk och har i dagarna startat en litterär diskussion på sociala medier i syfte att jobba läsfrämjande 

och nå nya läsgrupper. Ett stort fokus ligger nu på arbetet med det nya biblioteket. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Inom sektionen ser vi positivt på organisationsförändringen och fortsätter arbeta fram en strategisk 

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

sektion. Vi prognostiserar budget i balans totalt för sektionen. De planerade aktiviteterna ser vi 

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

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet 

och mångfald utifrån invånarnas behov. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Plan:  

Delta vid trygghetsvandringar, som ska göra oss mer tillgängliga för medborgare och öka vår kun-

skap om önskemål från medborgare avseende den fysiska planeringen. 

Framtagande av en plan för marknadsföring av lediga tomter/mark som ska skapa bättre förutsätt-

ningar för oss att nå ut till fler människor genom fler forum mer regelbundet. 

Digitalisering av detaljplaner för att underlätta vår egen karthantering men även för myndighetsut-

övning miljö-och bygg och så småningom för medborgare via e-tjänst. 

Säkerställa att detaljplanerna har en lämplig prioritering och bra ”spridning” både geografiskt och 

typ av användning, men i proportion till vad som efterfrågas/ det finns behov av (ex. bostäder, in-

dustrimark) 
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Näringsliv: 

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. 

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

samma gäller för Instagram. 

Ett intensifierat arbete med turistportalen, som gjordes om helt vid årsskiftet, har bidragit till en 

mycket informativ plattform för besökare och boende i området. Dock krävs ytterligare arbete för 

att få den komplett. En stor del av fokus ligger på att få evenemangsarrangörer i kommunen att 

lägga in sina evenemang i evenemangskalendern. 

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

medborgare deltagit, mycket tack vare arbetet med utvecklingsplan för Grimsås och projektet Håll-

bara 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. 

Företagsbesök har intensifierats nu när näringslivskoordinator är anställd. Flera företagsbesök har 

skett med Allmänna utskottet. Företagsfrukostar anordnas enligt plan. Ett arbete har skett med 

hemsidan, Instagram och Facebook ur näringslivsperspektiv och tillgänglighet av information. Ett 

aktivt arbete har startats upp med Tranemo Handel & Service för att möta deras behov och se vad vi 

kan göra tillsammans. "Dialoggruppen" har haft flera möten där vi tillsammans lyfter frågor som 

kompetensförsörjning och attraktiva bostäder och mötesplatser. En näringslivsvecka arrangerades i 

slutet av maj och syftet är att lyfta fokuset på näringslivet i samverkan med politiker, tjänstemän och 

näringsliv. En näringslivspolicy arbetas fram av demokrati- och visionsberedningen som en hand-

lingsplan kommer ta avstamp som avslutning på Förenkla Helt Enkelt (SKL-utbildning). 

Kultur: 

Kulturskoleveckan gav fullt hus där alla aktiviteter visades upp för att nå nya grupper. Projekt för 

nyanlända/ensamkommandebarn på gymnasieskolan genomfördes för att synliggöra kulturskolan. 

Positivt är att antalet elever i kulturskolan har ökat markant. Kulturrådet har beviljat medel för att 

nå nya grupper och för att utöka utbudet. Digital musikproduktion har startats i samarbete med fri-

tid och gymnasieskolan. Klassorkestern fortsätter och utökas med ytterligare två årskurser i Läng-

hemskolan. 

Strukturering och planering av kulturverksamheten. Konstprojektet X-sites som är ett internationellt 

landart projekt startades upp under sommarfinalen och pågår till oktober. Till hösten är ett projekt 

med ljudkonst planerat. Kulturföreningsbidragsansökningarna har kommit in och granskats. De 

första konstprojekten inom 1 % regeln har planerats och pågår enligt plan. En viktig del framåt är att 

implementera kulturstrategin. 

Bibliotek: 

Under hösten deltar vi i det delregionala projektet Gränslösa bibliotek. Under vecka 40 kommer vi 

erbjuda ett antal programpunkter som är kopplade till mångspråk. T.ex. författarbesök på persiska 

och dockteater på arabiska. På grund av lågt deltagarantal har vi slutat erbjuda Språkcafé som en 

aktivitet. Istället tittar vi på andra aktiviteter som uppsökande verksamhet för att presentera biblio-

tekets tjänster, samarbete med arbetsmarkandssektionen och SFI. 
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Under sommaren har bokbussen och fritid samarbetat kring sommarlovsaktiviteter vilket inneburit 

att bokbussen varit på åtta olika orter i kommunen där fritidsledare och bibliotekarie erbjudit aktivi-

teter och litteratur.  

Folkbiblioteket i Tranemo samt bokbussen har haft förtidsröstning under perioden 22/8 - 8/9. Vi 

upplever att intresset för att förtidsrösta har ökat kraftigt, framförallt på huvudbiblioteket, vilket har 

inneburit att stora resurser har lagt här under denna period. 

Under våren sökte biblioteken i Tranemo och Svenljunga medel från Kulturrådet i den nationella 

satsningen Stärkta bibliotek till projektet "Mobila makerspace". Vi fick 250 000 kr från Kulturrådet 

och ytterligare drygt 20 000 kr från Kultur i Väst. Projektet har startat i samarbete med Uddebo 

Makerspace och innehåller dels kompetensutveckling för personal men även fysiskt material för att 

tillgängliggöra digitala verktyg till kommunens invånare. Projektet fortgår under hösten. 

Beslut om att bygga ett nytt bibliotek är fattat och planeras starta i november. En namntävling har 

utlysts och vi kommer gå in i en fas där vi ska detaljprojektera biblioteksdelen invändigt och utvän-

digt. 

Biblioteket gjorde en kraftsamling med all bibliotekspersonal inför Sommarfinalen. Bokbussen var 

stationerad på platsen där biblioteket ska byggas och tillsammans med övriga funktioner i Sam-

hällsutvecklingssektionen och föreningen Centralen så erbjöd vi ett stort antal aktiviteter på både 

bokbuss och huvudbiblioteket. 

Inför hösten fortsätter vi att utveckla de tre prioriterade områden som vi har valt att arbeta med un-

der året: Läsfrämjande, Mångspråk och Digital biblioteket. I höst kommer vi bland annat att erbjuda 

ett nytt litteraturspår där vi tipsar om och diskuterar författarskap på Facebook, vi har anställt en 

bibliotekarie med ansvar för Teknik och digitala tjänster och som kommer erbjuda Teknisk support 

varje vecka, samt fortsätta utveckla samarbeten kring mångspråk genom t.ex. projektet Gränslösa 

bibliotek. 

 

Vårens och sommarens program har fortgått enligt plan. Babycafé, minibio och barnteater är några 

av de aktiviteter som har varit populära programpunkter. 

Under sommaren har vi erbjudit aktiviteten Sommarboken för barn mellan 7 och 12 år. Det är ett 

läsfrämjande projekt för att stimulera till läsglädje och läslust under sommarlovet.  

Fritid:  

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

sova över kvällnatt på Grimsås gården, en uppskattad resa till Hop n pop i Borås med 45 mellansta-

diebarn/unga samt en resa till Liseberg med 100 ungdomar. Vi har nu klart en musikstudio för digi-

talt musikskapande i samverkan med kulturskolan på fritidsgården Grottan. Fritidsgårdarna har 

varit välbesökta under terminen.  

Vi har genomfört digitala enkäter på två gårdar för första gången under våren, resultat visar på att 

ungdomarna känner att de kan påverka och att trivseln ligger på en hög nivå. 

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

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

verkan med föreningarna under sommarlovet. 8 föreningar har genomfört sommarlovsverksamhet i 

Tranemo Länghem och Dalstorp. 

"Utmärkt förening" som är en metod som innebär att föreningarna jobbar med att ta fram policys 

och handlingsplaner för värdegrundsfrågor. Nya bidragsregler är framtagna som innebär krav på 

att föreningarna skall ha alkohol och drogpolicy för att få tillgång till föreningsbidrag samt att de 

kan välja att gå med i "Utmärkt förening" och då få ett högre bidrag.  

 

Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Plan: 

Fokus har legat på Utvecklingsplanen i Grimsås. Workshop har genomförts med näringslivet och 

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 skett 

där elever bland annat fått kartlägga sin närmiljö. Utvecklingsplanen är i sin slutfas och bereds för 

vidare politisk hantering. 

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. 

Arbetet med fördjupad översiktsplan i Länghem har försenats men kommer att prioriteras under 

hösten. 

Näringsliv: 

Ansökningar om försköningsmedel har även i år överstigit anslagna medel. I år har fem ansök-

ningar av försköningsmedel inkommit, vilka uppnår en summa av 306 700 kronor, vilket är 119 700 

kronor mer än budgeterat och visar att intresset för försköningsmedlen är fortsatt stort. 

Kultur: 

Kulturskolan erbjuder bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov och har prioriterat de 

grupper barn och unga, funktionsnedsatta och personer med annat modersmål än svenska. Vi har 

arbetat med publikutveckling och kommunikation via t.ex. sociala medier med fokus på tillgänglig-

het. Vi upplever en ökning av besökare och vi når fler människor med olika bakgrund. Vi har varje 

år många föreställningar, också i år. 

Bibliotek: 

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

har fortgått enligt plan. 

Marknadsföring av biblioteket som mötesplats i olika sammanhang fortsätter och är öppet för sam-

arbeten med föreningar och studieförbund för att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och före-

läsningar. 

Bokbussen kör enligt turlista över hela kommunen och anpassar sina hållplatser efter de behov som 
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kommer in. Vi har också kunnat erbjuda en bokbusstur i de större orterna under sommarperioden. 

Fritid: 

Fritid och sociala stödteamet har erbjudit föräldraträffar för tonårsföräldrar under ett antal år. De 

senaste åren har det varit svårt att få med föräldrar, trots att man inom olika stödjande verksam-

heter vet att det finns föräldrar som skulle ha nytta av träffarna. I år var det en liten grupp som del-

tog och utvärderingen visar att de som deltog tyckte att det gav dem fler verktyg att kunna hantera 

sitt föräldraskap. 

Inför höststarten så kommer man att trycka än mer på att de verksamheter som möter föräldrar med 

bekymmer verkligen peppar föräldrarna att våga ta steget och gå med i gruppen.  

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

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Plan:  

Under 2018 har tre planbesked inkommit och alla ärenden ska få ett svar så fort som möjligt. 

Vi arbetar för att införa rutiner för svarstid/ återkoppling och för hantering av ärenden vid frånvaro 

av personal. 

Vi arbetar för att vara serviceinriktade och ge parter i detaljplaneprojekt återkoppling och möten re-

gelbundet vid efterfrågan. 

Näringsliv: 

Vi har genomfört 3 block av 4 av Utbildningen Förenkla Helt Enkelt från SKL som syftar till att få ett 

bättre företagsklimat utifrån service och bemötande. Sista blocket är i slutet av oktober efter att full-

mäktigeberedningen slutfört sitt uppdrag med att ta fram en näringslivspolicy. Utbildningen från 

SKL ska landa i en handlingsplan som utgår från näringslivspolicyn. 

Då ny personal inom besöksnäringen påbörjar sin anställning vid sommaranställning informeras de 

om vikten av ett gott och effektivt bemötande av besökare och gäster. Samtlig personal på turistin-

formationen samt InfoPoints ska genomföra webbutbildningen "Värdskap", framtagen av Turistrå-

det. 

Vi arbetar för att även företagen inom besöksnäringen genomgår den digitala värdskapsutbild-

ningen samt ha utvärderingsmöten med turistinformationen, Torpa turistinformation och kommu-

nens InfoPoints kommer utvärdera och samla konkreta förbättringspunkter. 

Kultur: 

Som ett led av förstärkning på kultursidan har vi kunnat arbeta mer med service. Vi har samsyn och 

har arbetat för att försäkra att alla som jobbar på kulturskolan ska kunna hantera verktygen som kan 

garantera korrekt handläggning. 

Bibliotek:  

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

frågor som också lyfts på apt. 

Bibliotekspersonalen har tagit fram interna riktlinjer för bemötande internt och externt. 
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Bibliotekspersonalen informerar om möjligheten att påverka bibliotekets utbud när det gäller såväl 

media som aktiviteter. 

Fritid: 

Vi har genomfört digitala enkäter för första gången i år på fritidsgårdarna, det har trots det varit 

svårt att få en hög svarsfrekvens, men av de som svarat uppger en hög andel att de blir sedda och 

väl bemötta. 

Vi får ofta feedback på att vi är snabba på att svara på frågor på e-post. Vi planerar att gå ut med en 

digital enkätuppföljning om stöd och service till alla föreningar.  

 

God bebyggd miljö (God bebyggd miljö) 

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. 

I arbetet med fördjupad översiktsplan i 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) 

då översiktsplanen och statistik visar på att det är störst efterfrågan på flerbostadshus och sjönära 

villatomter. Det kommer även in fler förfrågningar på telefon/ mail om industrimark. Detta måste 

dokumenteras i större utsträckning än vad det görs idag. 

Rutiner på variationen av detaljplaner ska säkerställas vid varje nytt planuppdrag utifrån kriterierna 

i prioriteringslistan. Kriterierna är nyligen uppdaterade och används som ett levande dokument för 

kommande behov. 

Vi behöver fortsatt se över rutiner för uppförandet av detaljplaner med bland annat tydligare tids-

planer för att kunna öka antalet planer. 

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

miljö. 

Vi behöver öka antalet pågående detaljplaner men brist på planarkitekter leder till längre processer. 

  

Utveckla kollektivtrafiken (Frisk luft) 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Tranemo kommun har framfört synpunkter på den årliga dialogen kommunen har med Västtrafik. 

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

sjöar (Vatten) 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Kalkningsplan Musån. 

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

fram genom GISanalays och helikopterinventering. Dessa har naturvärdesinventerats under som-

maren. En vattendragsvandring genomfördes i maj och lockade ett 20-tal markägare. Under hösten 

kommer avtal tecknas med markägare att få använda deras våtmarker för kalkspridning. Målet är 

att kalkning kan genomföras under senhösten 2018. 

Grytteredssjön 

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

ämnen. Tillsammans med miljöförvaltningen planerades i våras ett miljöövervakningsprogram för 

att öka kunskapen om eventuell övergödningsproblematik i detta vattensystem med start under 

2018. I och med samverkansnämndens uppbrott är det projektet lagt på is. 

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

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Invasiva växter. 

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

nomförts och de har startat bekämpning av växten som hotar Grytteredssjön och vattensystemet ne-

danför. Drygt 500 plantor har grävts upp. Arbete kommer fortsätta under nästa år. 

Sandödlegropen 

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

lan. Informationsskyltar har tagit fram ihop med Sveaskog och Länsstyrelsen och har 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 

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

Under året har området som tidigare skötts som gräsmatta fått växa upp för att se vilka blommor 

som redan finns på platsen. Insådd av ängsfrön har skett i en ledningsgata som grävts genom områ-

det. En informationsskylt kommer att sättas upp och information om ängsskötsel presenteras på 

kommunens hemsida. 

Under sommarens torka har kommunen kunnat erbjuda betesmark åt djurägare i området kring 

Tåstarpsängar vilket även gynnar den biologiska mångfalden i området. 

Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inför uppförandet av laddstolpar har vi noterat behovet av riktlinjer som beskriver var och hur 
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laddstolpar ska placeras och debiteras. En förhoppning är att stolpar kan sättas upp under hösten 

2018.  

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

och cykelbana mellan Uddebo och Strömsfors påbörjats. Arbetet med en revidering av cykelplanen 

har inletts och ett uppdrag om att presentera en plan hur kommunens orter ska bindas i hop med 

cykelbanor. 

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

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

Minskat fordonsanvändande kan ske via rutoptimering, ökad digitalisering av servicestationer 

inom VA, resfria möten via skype och ökad användning av kollektivtrafik i tjänsten. En ökad elekt-

rifiering av fordonsflottan skulle minska utsläppen av koldioxid. 

Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Näringsliv: 

Nätverksträffar har skett med KVIND:s (kvinnligt nätverk), dialoggruppen (som består av politik 

och näringslivsrepresentanter), Tranemo Handel & Service och hantverkarnätverk. Framtagandet av 

handlingsplan utifrån SKL-utbildningen Förenkla Helt Enkelt är enligt plan och kommer utgå från 

näringslivspolicyn som är under framtagande. Företagarfrukostar genomförs enligt plan. Uppdate-

ring av information på tranemo.se/foretag samt uppdatering av företagsbesök på sociala medier 

sker enligt plan. 

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. 

Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

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

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Plan: 

Arbete pågår med att systematisera detaljplanearbetet för att kunna ge tydligare besked i tidigt läge 

om detaljplaneprocessen.  

Näringsliv: 

Företagsbesök, SKL utbildning, näringslivsvecka, dialogmöten mellan näringsliv och politiker. 

Under våren och tidig sommar, har kommunen varit involverade i en del olika projekt, och fortsät-

ter vara så. Projekten är initiativ från region, andra kommuner, tjänstemän och medborgare. Det är 

viktigt att kommunen finns representerad i de delar där våra målgrupper på något sätt berörs och 
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att den information vi får sedan går ut i rätt kanaler. 

Genom gränsöverskridande projekt som arbetet med att göra Ätradalsleden till en nationell cykel-

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

erna för ett större besöksflöde till hela vår delregion. Samverkan mellan kommunerna och andra ak-

törer har varit intensiv. 

Vi för dialog med byalagen i samband med försköningsmedel men också genom att initiera till mö-

ten och vara delaktig i de sammanhang tillfälle ges. 

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. 

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. 

Kultur: 

Vi försöker anpassa och utveckla verksamheten utifrån besökarens behov. Skapar nya aktiviteter för 

att få fler att uppleva kulturskolan. Vi samarbetar med många kulturaktörer och är öppna för and-

ras uttryck och kulturellt skapande. Vi stödjer initiativ som kan bidra till ökad jämlikhet och sam-

verkan med medborgarna. Vi har nu en ansvarig för utveckling av hemsidan, lärarna är engagerade 

och kommunikationen med medborgarna förbättras med nya digitala verktyg. 

Bibliotek: 

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

media som aktiviteter. Vi samarbetar med SFI för att nå ut med information om utbud och tjänster 

på biblioteket. 

Fritid: 

Vi har genomfört digitala enkäter på två gårdar för första gången under våren, resultat visar på att 

ungdomarna känner att de kan påverka och att trivseln ligger på en hög nivå. 

Vi har möten med bygdegårdsföreningar, träff med barn och ungdomsföreningar runt sommarlov. 

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

Förslag om föreningsträffar mellan politik och föreningar är planerat och 

första träffen blir med byalagen i oktober och sedan barn och ungdomsför-

eningarna i november. 
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Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -30,2 -29,1 1,0 

Sektionen prognostiserar ett överskott med 1,0 mnkr. 

Budgetöverskott kollektivtrafik 0,3 mnkr, 0,1 mnkr näringsliv, 0,1 mnkr marknadsföring, 0,3 mnkr 

plan, 0,15 mnkr föreningsstöd och 0,1 mnkr på Kulturskolan. 

 

Personal 

Utifrån att det varit svårt att finna chef för planenheten under våren/hösten kommer rekryterings-

processen tas upp igen under vår 2019. 

Föräldraledig på plan ersätts av inhyrd planarkitekt från konsultföretag. 

Ny planarkitekt är anställd sedan juni. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Antal personer 32 32 

Tillsvidareanställda 31 29 

Visstidsanställda 1 3 

Antal årsarbetare 25,83 24,80 

   

Timanställda 12 8 

Antal timmar 1 332 1 030 

Antal årsarbetare 1,35 1,04 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Andel män 44 % 34 % 

Andel kvinnor 56 % 66 % 
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Sjukfrånvaro 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Totalt 4,27 % 3,01 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,49 % 0,13 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Heltid 44 % 34 % 

Deltid 56 % 66 % 

Sysselsättningsgrad medel 80,72 % 77,50 % 
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Lärandesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Lärandesektionen bedriver 

• Förskola 

• Fritidshem 

• Förskoleklass 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Gymnasieskola 

• Vuxenutbildning 

• Särvux 

Gymnasiesärskola bedriver vi inte utan köper av andra huvudmän. 

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

skola i kommunens regi i totalt tio orter. Särskolan och Särvux ligger i centralorten men en del ele-

ver i de lägre åldrarna läser integrerat på skolorna nära hemorten. I centralorten finns också kom-

munens enda 7-9 skola, Tranängskolan. 

2. Gymnasium och vuxenutbildning. Tranemo Gymnasieskola ligger mitt i centralorten och erbju-

der en bra mix av högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildningar. Gymna-

siet bedriver även viss vuxenutbildning inom vård och omsorg och industri men SFI är den största 

delen. 

3. Övergripande verksamhet. Innefattar ett mindre kansli som leder, planerar och administrerar 

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

med andra huvudmän etc. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Från budget i balans i T1 till +0,8 mnkr i T2. Vid läsårets slut i juni gjordes en kunskapsuppföljning, 

kort fakta: 

• Bättre meritvärde än föregående år i åk 6, åk 9 (störst ökning) och gymnasiet åk 3. 

• Ingen effekt av matematiklyftet? Fördjupad analys. 

• Resultaten i Engelska, borde vara bättre. 

• Segregation, de som lyckas, lyckas bättre. Fortsatt lika många som inte blir behöriga till gym-

nasiet och färre tar gymnasiexamen. 

• Bredden behöver öka där fler lyckas och behörigheten till gymnasiet ökar. 
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Sammanfattande analys 

Förskolan 

Enkelt sammanfattat en hög måluppfyllelse med ett högt förtroende hos vårdnadshavarna. Dock 

dras verksamheten med lokalbrist och vi kan inte möta föräldrarnas önskemål om placering på alla 

orter. Dessutom är balansen mellan förskolelärare och barnskötare ojämn mellan enheterna. 

Fritidshemmet 

Har en mer varierande måluppfyllelse mycket beroende på skillnader i förutsättningar. Det är svårt 

att bedriva fritidshem på en liten enavdelningsförskola i jämförelse med en renodlad fritidshemsav-

delning på en skola. 

Förskoleklass 

Är en verksamhet som utvärderas för lite i skuggan av skolan. Förskoleklassen är numera obligato-

risk och verksamheten kommer prioriteras hårdare framöver. 

Grundskola 

F-6 marginell meritvärdesökning men färre har lägst betyget E i alla ämnen och något lägre resultat 

nationella prov. På 7-9 har meritvärdet ökat markant. Det som är oroväckande dock är att andelen 

behöriga inte ökar vilket innebär en ökad segregation som landet i övrigt. Det vill säga att de som 

lyckas presterar än bättre medan de som inte lyckas kvarstår i omfattning men här finns också allt 

fler som faller igenom än mer. 

Grundsärskola 

En liten verksamhet med en väl fungerande Träningsskola. Grundsärskolans integrerade delar och 

de som läser direkt på Grundsärskolan utan integrering upplevs vara de största utmaningarna. 

Gymnasieskola 

Har en marginell ökning i meritvärde och det har legat ganska stabilt högt i tre år nu. Dock en viss 

oro likt grundskolan. Färre blir behöriga till högskolan, och färre får lägst betyget E i samtliga kurser 

vilket då kan leda till att färre tar gymnasieexamen. En känsla av en ökad segregation även på gym-

nasiet. 

Vuxenutbildning och Särvux 

Vuxenutbildningen i Tranemo är liten och Särvux är försvinnande liten. Det är då svårt att arbeta 

med kvalité och att möta krav om en flexibel utbildningsform med verksamhet året om. Vuxenut-

bildning har dock startat en industriutbildning för vuxna i aug 18 inom ramen för BR vux. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Inledningsvis ska sägas att efter varje läsår gör Lärandesektionen en kvalitetsanalys och utveckl-

ingsplan. Detta är då en metaanalys av alla verksamheters kvalitetsanalyser. Den tas nu fram i skri-

vande stund och därmed återkommer Lärandesektionen med kvalitetsanalys och utvecklingsplan 

under hösten 2018. 

Men mer generellt kan sägas: 

Under 2019 kommer en ny läroplan för förskolan, vilken då ska implementeras. Fortsatt utbyggnad 
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och ombyggnad sker under 2019 i flera orter. I och med att förskoleklassen numera är obligatorisk 

kommer det även att ske någon form av satsning likt den som gjordes inom fritidshemmet förra 

läsåret. En utbildningsinsats i samverkan med andra sjuhäradskommuner. 

Grundskolan ansöker i skrivande stund om medel från statliga skolmyndigheter om att kunna starta 

en riktad insats till alla F-6 skolor som ska vara ett led i att kunna möta alla barn. Idag har vi svårt 

att möte de allra mest utmanande barnens behov. 

Grundskolan 7-9 och Grundsärskolan rullar på enligt den plan som ligger med Skolverkets samver-

kan för bästa skola. 

Gymnasieskolan och vuxenutbildning har en hög komplexitet med ett såpass stort utbud i förhål-

lande till elever och studerande. Det är därav vitalt att utveckla organisation, struktur och rutiner. 

Men även hur resurser kan användas än mer effektivt då den lilla gymnasieskolan tenderar att bli 

dyr. 

Under läsåret 18/19 implementeras den nya resursfördelningsmodellen som KS antog under våren. 

Förutsättningarna inför 2019 kan komma att påverka så att resursfördelningsmodellen behöver just-

eras. Överlag har de flesta enheter haft ganska enkelt att ställa om till den nya resursfördelningsmo-

dellen med något undantag. 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift 274,6 273,8 0,8 

Vid T1 fanns en oro för var vi skulle landa i kostnader med skolskjuts då det var under upphand-

ling. För Lärandesektionen har det nya avtalet lett till lägre kostnader men högre för kommunen 

som helhet då färdtjänst och LSS resor blivit dyrare. 

Generellt kan sägas att enheterna har svårt att få ihop sina budgetar men att vi sammantaget räddas 

av statsbidrag. Det är dock svårplanerade flöden och det råder alltid en stor osäkerhet kring vad 

skillnaden blir på bidragsnivåer och vad som i sista änden blir godkänt. 

Gemensam verksamhet: Budget 36,4 mnkr, Prognos 32,6 mnkr. 

Grundskola, förskola och grundsärskola: Budget 174,4 mnkr, Prognos 176,9 mnkr. 

Gymnasium: Budget 63,8 mnkr, Prognos 64,3 mnkr. 
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Personal 

Vi ser väldigt små skillnader i personalstatistiken. Det som är värt att nämnas är väl att antalet viss-

tidsanställda minskat och en stor del är att Lärandesektionen valt allt tillsvidareanställa barnskötare 

inom förskolan. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Antal personer 439 437 

Tillsvidareanställda 380 355 

Visstidsanställda 59 82 

Antal årsarbetare 417,15 413,08 

   

Timanställda 108 107 

Antal timmar 17 854 17 825 

Antal årsarbetare 18,03 18,01 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Andel män 16 % 17 % 

Andel kvinnor 84 % 83 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Totalt 4,59 % 4,42 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 1,77 % 1,71 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Heltid 83 % 81 % 

Deltid 17 % 19 % 

Sysselsättningsgrad medel 95,02 % 94,53 % 
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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 pågår. Vissa aktiviteter har senare lagts på grund av den rådande eko-

nomiska situationen. 

Prognostiserat ekonomiskt resultat för år 2018 är -14,7 mnkr jämfört med budget. 

Sammanfattande analys 

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

ärenden samt ökad omfattning av biståndsinsatser.  Planerade aktiviteter för att nå målen pågår och 

vissa aktiviteter har senarelagts på grund av den rådande ekonomiska situationen. 

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

att utökning av personal gjorts. 

Inom FoS så har antalet brukare ökat inom både boendeverksamheterna och daglig sysselsättning. 

Inom Dagligverksamhet/Sysselsättning är det är svårt att finna lämpliga verksamheter för dessa. 

Verksamheterna är pressade särskilt där det finns svårigheter att verkställa beslut på grund av lo-

kalbrist och personalresurser i förhållande till inkommande beslut. 

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. Arbete med HVB-verksamhet-

ens framtida funktion eller avveckling pågår. 

Kostnader för externa placeringar i HVB och konsulentstödda familjehem har ökat betydligt sedan 
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slutet av föregående år. Sektionen bedömer i nuläget att kostnaderna kommer att medföra ett bety-

dande budgetunderskott. Ökning består av antal vårddygn men framförallt genomsnittliga högre 

dygnsavgifter. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

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

nuläget är svårt att hitta möjliga lösningar. Tjänster som är möjliga att vakanssätta helt eller delvis 

pågår. Rekrytering och bemanningsfrågorna kräver fortsatt aktiva 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. Nyckelfria 

lås startar upp i oktober vilket kommer minska bränslekostnader. Svårt att sätta en siffra på detta i 

dagsläget. 

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. 

Analys av vårddygnskostnader och hur alternativa insatser kan ges på hemmaplan pågår eller hur 

billigare alternativ går att lösa. 

Omorganisation med målsättning att hitta mer sammanhållen och effektiv ekonomistyrning i relat-

ion till fattade beslut pågår. Förväntad möjlig effekt tidigast under 2019. 

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 

Implementering av arbetsverktyget FUNCA startats upp under våren och förväntas pågå under hela 

året. En verksamhet har valt att skjuta på implementeringen till våren -2019. Den första utvärde-

ringen visar på att FUNCA ger den önskade effekten för brukaren men också personal. 

Journalgranskning har genomförts. Analysen visar på att det saknas kunskap om SoL-dokumentat-

ion samt att instruktioner behöver uppdateras. Åtgärder som utbildning i dokumentation kommer 

att genomföras under hösten-2018. 

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 

arbetssätt som finns i organisationen. Samtliga enheter har slutfört aktiviteten. 

Daglig 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 som inte är helt klar ännu för att vilket utbud som DV 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. 
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För Resurscentrum ombyggnation har kontakt tagits med Arkitekt men ännu är ingen ombyggnat-

ion påbörjad ännu. Analys av arkitektens förslag pågår 

Trappstegsmodellen/ Aktivitetscenter 

Planering och analysfas har avslutades i maj-2018. Genomförandefas har nu inletts. styrgrupper, re-

ferensgrupper har upprättats och anställningar har genomförts. 

Myndighetsfunktionen  

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

ning inom alla områden på myndighetsfunktionen. Alla ska ha ett meddelande på röstbrevlådan om 

informerar om till vem och var de har ringt. 

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

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

I medarbetarenkäten har framkommit att det finns en hög känsla av stress. Ett arbete ska göras med 

medarbetarna för att ta reda på vad arbetsgivaren kan göra för att förbättra arbetssituationen för 

medarbetarna. 

Ett uppdrag har lämnats till sektionen om att undersöka möjligheterna att digitalisera delar av soci-

altjänsten. Försörjningsstöd och ersättningar till familjehem är två områden som ska ses över först. 

Rapporten för familjehemsvården är klar, brister som uppmärksammandes var att det saknades fa-

miljehemsutredningar i några av fallen, medgivande om att en familj får ta emot ett barn för stadig-

varande vård och fostran saknades i de flesta fall och ersättningarna till familjehemmen var mycket 

varierande och inte alltid stod i relation till ärendets omfattning. Det var dessutom stor oreda i ak-

terna och dokumentation från tidigare familjehemssekreterare saknades. Arbetet att sortera i ak-

terna, se över ersättningarna och åtgärda ärenden där utredningar saknades pågår. Nya avtal, med 

tydligare innehåll, ska under 2019 ersätta de gamla avtalen. Undersökning görs om det är möjligt att 

automatisera processen vad gäller utbetalning av arvode och omkostnadsersättningar. 

Checklistor för egengranskningar inom alla grupper på myndighetsfunktionen är under uppbygg-

nad. 

Medarbetarna har tagit fram ett förslag om förändrade öppettider och telefontider för myndighets-

funktionen. Förslaget syftar även till att öka upplevelsen av tillgänglighet för brukare, klienter och 

samverkanspartners. 

Ett arbete har initierats tillsammans med Ulricehamn om digitalisering av försörjningsstöd. Ett hel-

dagsseminarium har genomförts och studiebesök i Trelleborg är inplanerat. En värdeflödesanalys 

kommer att genomföras med e-hälsosamordnare, myndighetschef och samtliga medarbetare inom 

försörjningsstöd under september. 

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. 
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Ge alla brukare förutsättningar att leva ett bra liv. 

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. Ytterligare handläggare har rekryterats under viss tid för att avlasta och ge förutsätt-

ningar för att arbeta fram rutin. 

Mallar för uppdrag till utförare avseende barn och familj samt vuxen/missbruk har inte varit möjliga 

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 arbete 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 har införts för delar av 

verksamheten. Nationell patientöversikt (NPÖ) är också inköpt. Under hösten kommer egengransk-

ning av socialdokumentation 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. 

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. 
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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. 

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. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd  

Delaktighetsmodellen, DMO har införts. Troligtvis så har modellen har bidragit till måluppfyllelse. 

Efter varje session med DMO så efterfrågas feedback inifrån brukarna. Vissa brukare uttrycker att 

de har en bättre möjlighet att påverka och vara delaktiga.  Inom HVB så finns det regelbundna hus-

möten och individuella samtal flera ggr/månaden. Vidare så finns det brukarmöten/husmöten på 

LSS/SoL-boenden. Brukarenkäten visar att brukarna upplever delaktighet, inflytande och har en stor 

möjlighet till påverkan. Brukarna har en hög delaktighet i sin genomförandeplan och de aktiviteter 

som planeras. 

DMO kommer att kvarstå och användas mer inom verksamheterna inom FN. Även arbetsverktyget 

FUNCA har ökat kvalitén på inflytande, delaktighet. Resultatet påvisar tydligt att FUNCA ökar 

kvalitén och brukaren får en ökad självkänsla, minskar utåtagerande beteende. 

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 

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. 

Omsorgssektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt för att 

uppnå uppsatta mål för verksamheten 

Med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen har en genomlysning skett av samtliga 

befintliga och planerade kostnader på myndighetsfunktionen för att finna möjliga besparingar och 

uppnå en ekonomi i balans. 

Alla pågående externa placeringar har genomlysts ingående i syfte att försäkra att inga externa pla-

ceringar pågår där vård hade kunnat ges på hemmaplan. Genomlysningen har även syftat till att 

korta placeringstider och att tillse att de ärenden som inte har anknytning till Tranemo kommun 

överflyttas till rätt kommun. 

Inför nya placeringar görs en noggrann analys för att garantera att alla andra alternativ har prövats 

innan extern placering sker. Insatser skall i möjligaste mån ske på hemmaplan (i kommunens regi) 
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och alla brukare skall så långt det är möjligt få sina insatser i ordinärt boende. 

När insatser beslutas skall det alltid övervägas om det finns alternativ till den föreslagna insatsen 

som är mer kostnadseffektivt. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

En genomlysning av alla externa placeringar har skett. I den mån det varit möjligt har överflyttning 

till andra kommuner skett, insatser erbjudits på i den egna kommunen och i egen regi. Samtliga ex-

terna placeringar som är pågående har föregåtts av att andra insatser har prövats, men visat sig otill-

räckliga, overksamma eller icke fungerande. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Ett arbete är påbörjat i dialog med lärandesektionen, öppenvården och barn- och ungdomspsykia-

trin i syfte att finna andra lösningar än externa placeringar för de barn och ungdomar med komplex 

problematik och behov av insatser från flera huvudmän. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift 262,9 277,6 -14,7 

Efter årets andra tertial prognostiseras ett budgetunderskott med -14,7 mnkr för omsorgssektionen. 

Kostnader för externa placeringar i HVB och konsulentstödda familjehem har ökat betydligt sedan 

slutet av föregående år. Sektionen bedömer i nuläget att kostnaderna för placeringar kommer att 

medföra ett budgetunderskott med -11,7 mnkr. Vi ser en tillfällig stor ökning av antalet vårddygn, 

men inte av antalet placerade individer. Därutöver har den genomsnittliga vårddygnskostnaden 

ökat kraftigt. Främst är det placeringar av barn och unga i HVB som ökar, där den genomsnittliga 

dygnsavgiften bedöms vara så hög som 9 167 kr/dygn för 2018. Kommunen bekostar bland annat en 

barnplacering enligt LVU (lagen om vård av unga) där dygnsavgiften till Statens institutionsstyrelse 

i nuläget ligger på 23 000 kr/dygn. 

Vårdtyngden inom hemtjänsten har ökat och verksamheten bedöms därför gå med ett underskott 

med - 1,9 mnkr. Den beställda tiden har fram till augusti i år ökat från i genomsnitt 5 410 till 5 682 

timmar/månad jämfört med motsvarande period föregående år. Bemanningen har därför höjts un-

der såväl dag- som nattetid. Hemtjänsten har dessutom haft en hög sjukfrånvaro under året och i 

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

timvikarier. För att möta upp det ökade vårdbehovet har verksamheten ökat upp ordinarie beman-

ning vilket också har bidragit till kostnader för bredvidgång. Under hösten bedöms dock den ökade 

bemanningen kunna bidra till lägre kostnader för timvikarier och övertid. 

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

kommunens boenden samt hög sjukfrånvaro. Bemanningen har efterhand kunnat sänkas något och 

från oktober förväntas schemalagd tid återigen vara i nivå med budget. En viss överbemanning 

kvarstår dock, men ett arbete sker i nuläget med att få ut överbemanningen i andra verksamheter 

för att på sikt kunna få full effekt på sänkta personalkostnader. 
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Antal brukare med beslut om boende enligt LSS har under året ökat. Under hösten väntas ytterli-

gare ett ärende som övertas från Borås stad, vilket kräver ökad bemanning inom kommunen. Ge-

nom att vakanshålla tjänster inom daglig verksamhet samt se över bemanningen i kommunens 

gruppbostäder och servicebostäder bedöms verksamheten ändå kunna hantera de ökade kostna-

derna inom tilldelad budgetram under 2018. 

Kostnader för utskrivningsklara patienter har stadigt ökat under året och det bedöms ge ett under-

skott med -0,45 mnkr. Ett arbete sker just nu för att snabbare kunna ta emot utskrivningsklara pati-

enter. Kostnader för försörjningsstöd ökar också, och idag bedöms ett budgetunderskott med -0,25 

mnkr. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd har i genomsnitt ökat från 91 hushåll år 2017 till 

95 hushåll hittills i år. Vakanta tjänster som ej återbesätts inom socialt stödteam väntas istället för-

bättra budgetunderskottet något. 

Personal 

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

socialt stöd. Analys av orsaker pågår, från maj till och med juli kan man se en förbättring av sjuk-

frånvaron. En del av den fortsatta analysen kommer att kopplas till medarbetarenkäten och se om 

det finns koppling till den upplevda höga arbetsbelastningen och högre sjuktal. 

 

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 fortsatt bra ut. 

 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Antal personer 494 511 

Tillsvidareanställda 436 457 

Visstidsanställda 58 54 

Antal årsarbetare 452,67 458,15 

   

Timanställda 242 283 

Antal timmar 39 723 42 599 

Antal årsarbetare 40,12 43,03 
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Kön månadsavlönade 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Andel män 7 % 7 % 

Andel kvinnor 93 % 93 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Totalt 9,28 % 7,73 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 4,25 % 3,56 % 

Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Heltid 60 % 54 % 

Deltid 40 % 46 % 

Sysselsättningsgrad medel 91,63 % 89,66 % 
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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 

Den största delen av underskotten för tekniska sektionens verksamheter består av omständigheter 

som sektionen inte själva kan råda över. För färdtjänsten blev kostnaden mycket högre i och med 

den nya entreprenaden. Vinterväghållningen uppvisar redan efter åtta månader ett stort underskott 

mot budget i och med den snörika och långa vintern i början av året. På fastighetssidan drabbades 

Länghems skola av en vattenskada i samband med ett skyfall, här uppgår bara självrisken till när-

mare 0,5 mnkr. 

Trots det befarade underskottet beräknas målen att uppnås helt eller delvis. Utökningen av gång- 

och cykelvägar fortsätter, under 2018 byggs etapp 2 av gc-väg till Kroksjön. GC-vägen byggs längs 

med en 70-väg där det rör sig mycket trafik, både gång-, cykel- och biltrafikanter, och kommer att 

öka säkerheten för dessa. 

Möjligheten att uppnå målet att verksamheterna ska vara fossilbränslefria ökar för varje år då åtgär-

der görs för att minska en redan låg oljeanvändning i kommunens fastigheter. Olja används inte 

som primär värmekälla i någon fastighet, däremot används bl a en mindre mängd olja i ishallen för 

att värma läktarna. Åtgärder utförs för att kunna minska ner oljeanvändningen till ett minimum, 

under 2018 görs åtgärder för att kunna ta tillvara spillvärmen från isproduktionen, begagnade vär-

mepumpar har också köpts in för att kunna ersätta olja. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

På grund av ekonomiska begränsningar är det mycket svårt att fullt ut uppnå målen med budget i 

balans. Det prognosticerade underskottet har minskats betydligt sedan tertial 1, genom att intäk-

terna för skogsavverkning beräknas bli avsevärt högre än budgeterat då en stor avverkning genom-

förs. Flera verksamheter har svårigheter att nå budget i balans utan att göra åtgärder som medför 

försämringar i verksamheten. För till exempel underhåll på fastigheter är läget nu så att kostnaderna 
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riskerar att öka markant då akutåtgärder måste utföras på ett flertal fastigheter. Ett minskat under-

håll på gator och gatubelysning riskerar att medföra en försämrad säkerhet för kommunens invå-

nare. Ett ständigt arbete pågår för att kunna minska kostnaderna för samtliga verksamheter. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara tillgänglig utifrån invånarnas behov. 

I sim- och idrottshallen har öppettiderna på morgonen har utökats tre dagar/vecka. Öppettiderna på 

gymmet har utökats med tre timmar på lördag kväll enligt önskemål som framkom i enkätunder-

sökning under 2017. Flera aktiviteter anordnas i simhallen, bl a spakvällar, ökad simundervisning, 

vattengymnastik, babysim m m. Ytterligare aktiviteter planeras under året. På gymmet finns en stå-

ende instruktörstid för besökare. Kommunicering sker via sociala medier i större omfattning. Anta-

let klagomål har minskat 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. 

Arbetet med kostdata fortsätter för att revidera recept, måltider etc. Arbete med ny livsmedelsupp-

handling pågår. 

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

på ett tillfredsställande sätt. 

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 har utrustats med larm för att säkerställa vattenförsörjningen. 

Uppföljningsmöte efter sex månaders försöksverksamhet med matavfallsinsamling från separat sop-

kärl i Nittorp visar på mycket stor nöjdhet med systemet. Trots den varma sommaren har inga nega-

tiva synpunkter inkommit. 

Återvinningen i kommunen fungerar bättre än genomsnittet, kg per invånare insamlat material 

överstiger medelvärdet på samtliga fraktioner på återvinningsstationer. 

Information om aktuella händelser inom renhållningen, t ex miljöbilens turer och införande av ge-

nomskinliga säckar på återvinningscentralen skickades ut med fakturan för kvartal 3. 

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen. 

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. 

Trygghetsvandring kommer att genomföras i Limmared under hösten. 
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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 

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

ska få kontinuerlig information gällande bemötandepolicy, service och handläggningsförfarande. 

Handläggningstiderna inom parkeringstillstånd, färdtjänst och bostadsanpassning hålls inom fast-

ställda tider.  

Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria (Frisk luft) 

Spillvärme från isproduktionen i ishallen kommer att minska oljeförbrukningen, åtgärder pågår för 

att kunna ta tillvara spillvärmen och beräknas vara klara under 2018. Återvinningen av spillvärmen 

samt isproduktionen har effektiviserats. 

Två begagnade värmepumpar har köpts in för att ersätta oljeeldning. 

Fossilt bränsle används inte i fjärrvärmeproduktionen. 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

Arbetet med att installera energisnåla produkter fortsätter. I underhållsplanen prioriteras utbyte av i 

energisynpunkt dåliga komponenter. Vid nybyggnation undersöks möjligheten att installera solpa-

neler. 

Utveckla och säkra avfallshanteringen (Giftfri miljö) 

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. Informationsarbete för kommunens egna 

verksamheter har påbörjats. SPF har varit på studiebesök, och informationsinsatser har fortsatt. 

Öka andelen ekologisk mat och produkter (Giftfri miljö) 

Uppföljning per kök av andel ekologiska inköp är genomfört. 

Målet är satt till 35% och andelen inköpta ekologiska varor är ca 40%. Inga aktiviteter för att öka an-

delen ekologiska livsmedel har genomförts då det inte finns ekonomiska resurser för detta. 
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Det miljövänliga resandet ska öka (Giftfri miljö) 

Utbyggnaden av gång- och cykelväg till Kroksjön etapp 2 pågår och kommer att färdigställas under 

slutet av 2018. Byggnation av gång- och cykelväg för att knyta ihop Tranemo och Svenljunga kom-

muner kommer att påbörjas under året med röjning av marken intill. Byggnationen av gc-vägen ut-

förs dock inte förrän under 2019.   

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -75,3 -75,65 -0,35 

Prognosen för tekniska sektionen är ett underskott på 0,35 mnkr. 

För fastighet är prognosen ett underskott på 0,7 mnkr där huvuddelen av kostnaderna kommer från 

en vattenskada i Länghems skola till följd av översvämning. Självrisken uppgår till 0,45 mnkr, utö-

ver detta kan vissa kostnader som inte täcks fullt ut av försäkringen att tillkomma. Ett avgångsve-

derlag medför att personalkostnaderna ökar med ca 0,1 mnkr. Kostnaden för Ängslyckan blir högre 

än budgeterat då samtliga lägenheter är outhyrda. 

Kostenhetens prognos är ett underskott på 0,25 mnkr. Under 2017 blev kostnaden för livsmedel av-

sevärt högre än budgeterat, för 2018 är detta delvis återhämtat tack vare intensivt arbete med recept-

utformning, styrning, svinnmätning och tät uppföljning. Det pågår en tävling där det kök som bäst 

efterföljer livsmedelsbudget, ekologiska inköp och minskar sitt svinn mest vinner. 

Sjuklönerna är högre än löner för timanställda vilket betyder att del av tid täcks upp av befintlig 

personal. Verksamheten har arbetat aktivt med att skapa och efterfölja rutiner för när korttidssjuk-

dom infaller. Ett stort arbete läggs ner för att få medarbetarna att kunna komma tillbaka till arbetet 

så snart som möjligt vid längre sjukskrivningar. 

För färdtjänsten började en ny entreprenad att gälla 1:e juli. Kostnaden för färdtjänst är i den nya 

entreprenaden betydligt högre än tidigare, ca 5 mnkr på helårsbasis. Underskottet beräknas till 2,5 

mnkr under 2018. 

För gata är prognosen ett underskott på 1,0 mnkr för vinterväghållning. Redan nu är underskottet 

mot budget 0,5 mnkr, om det under resterande del av året krävs stora insatser för vinterväghåll-

ningen riskerar underskottet att bli avsevärt högre än prognosen. 

Skogen redovisar ett stort förväntat överskott, 2,2 mnkr, beroende på intäkter från en större skogs-

avverkning i Hofsnäs-området under hösten, samt att återplantering på Ljungsnäs-området skjuts 

upp till nästa år. 

Fjärrvärmens prognos är ett överskott på 1,8 mnkr. Priset på inköpt värme är fortsatt lågt, och perso-

nalkostnaderna blir lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. 

För renhållningsverksamheten beräknas ett överskott på 0,8 mnkr beroende på att införandet av 
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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 0,5 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 

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Kostenheten har under febru-

ari till augusti arbetat med ett hälsoprojekt för att minska sjukskrivningarna och öka arbetsglädjen 

genom riktade och frivilliga insatser. Personalen har fått prova bland annat mindfulness och spin-

ning. Man har genomfört gruppträffar och fått möjlighet till enskilt upplägg av träningsprogram 

med uppföljning, samt stretch på arbetstid. En enkät har besvarats, och resultatet från denna invän-

tas. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Antal personer 115 121 

Tillsvidareanställda 104 106 

Visstidsanställda 11 15 

Antal årsarbetare 110,76 115,83 

   

Timanställda 30 25 

Antal timmar 4 241 4 272 

Antal årsarbetare 4,28 4,32 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Andel män 44 % 42 % 

Andel kvinnor 56 % 58 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Totalt 7,59 % 8,77 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 4,04 % 5,66 % 
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Sysselsättningsgrad 

  Kvartal 2 2018 Kvartal 2 2017 

Heltid 81 % 79 % 

Deltid 19 % 21 % 

Sysselsättningsgrad medel 96,31 % 95,73 % 

 


