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Tranemo kommun 

Förvaltningsberättelse 

Uppföljning av resultatmål 

Verksamheten ska vara effektiv och ha ett gott bemötande i kontakten 

med medborgarna. 

Kommentar 

Den viktigaste övergripande aktiviteten som pågår för att skapa en bättre tillgänglighet och bemö-

tande är bemötandeprojektet. Detta drivs av medborgarservice och processtöd som i många fall är 

den första kontakten en person får med kommunen. Mätningar pågår just nu för att se vilka insatser 

som kommer behöva göras inom olika delar av organisationen. 

Utbildning av verksamhetsredaktörer pågår för att utveckla och expandera vår kommunikationsför-

måga. 

Det sker många fler aktiviteter runt om i verksamheterna, exempel på dessa är: 

Kostenheten arbetar med att få ut menyer på hemsida och i appen skolmaten, detta leder till en 

ökad tillgänglighet. 

Simhallen har genomfört enkätundersökning för att bättre kunna möta besökarnas önskemål. 

Tranemo kommun ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart sam-

hälle i alla avseenden 

Kommentar 

Vi vill bidra till en god miljö och driver därför ett antal olika aktiviteter som ska minska vårt avtryck 

på omgivningen. 

Enheten för renhållning har under perioden genomfört informationsmöten för matavfallsinsamling 

på glesbygden. Detta har varit mycket uppskattat av invånarna. Det har införts krav på genomskin-

liga säckar på ÅVC för att minska risken för felsortering. 

Kostenheten arbetar med mätning av svinn och att servera mer ekologisk mat. Första kvartalet upp-

gick andelen ekologisk mat till 43,3%. 

Fastighet arbetar med sänkning genom ventilationsoptimering och planering för solceller på ex. 

Grimsåsskolan. 

Samhällsutveckling håller på med framtagande av reservatsföreskrifter och skötselplan pågår för 

framtagande av naturreservat på Tåstarps ängar. 

  



4 (55) 

 

 

 

 

Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat 

Kommentar 

Det pågår många aktiviteter för att förbättra vårt företagsklimat. 

Arbetet med handlingsplanen till näringslivspolicyn pågår och sex av tio åtgärder är påbörjade. Dia-

log och återkoppling, Företagslots, Kommunikation, Kompetensförsörjning, Checklistor, arbete/dia-

log kring infrastruktur samt utveckla förståelse internt och externt. 

Årets resultat från KKIKs löpande insikt visar att Tranemo kommun klättrar mest i Sverige i nöjd 

kund index. Detta är fantastiskt kul, men vi har fortfarande väldigt mycket arbete framför oss för att 

få bra betyg. 

Kartläggning av KKN-företag pågår och ett möte planeras i augusti för dialog och samarbete i fram-

tiden. Kultur, turism och näringsliv i synergi. 

Under våren har tio företagsbesök inom besöksnäringen genomförts. Det är turismansvarig som ta-

git initiativ till detta efter önskemål från näringen. 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten i skola och om-

sorg 

Kommentar 

Viktiga aktiviteter under perioden inom lärande är skolverkets samverkan för bästa skola, PIF och 

implementering av uppdaterade riktlinjer för elevhälsoarbetet. 

Arbetet med barn- och ungasamverkan (BUS) utvecklas. Målsättningen är att förbättra samverkan 

mellan polis, skola och omsorg. Målet med arbetet är att ha en tydlig hållbar modell med individen i 

centrum som vi alla känner oss trygga att arbeta i och med. Fyra träffar är planerade inom ramen för 

BUS-arbetet under 2019. Två är genomförda och två kommer att genomföras under hösten. En pro-

cessledare är tillsatt för att hålla samman arbetet. 

Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och che-

fer 

Kommentar 

Det finns väldigt många exempel på vad olika avdelningar gjort för att skapa hållbara arbetsplatser. 

Personalavdelningen har arbetat med introduktionsprogram för nyanställda och välkomstträff för 

nyanställda. Detta kommer stödja våra anställda genom att skapa en trygghet i hur vår organisation 

fungerar. 

Exempel från andra avdelningar är Medborgarservice- och processtöd som arbetat med att identifi-

era vad en frisk arbetsplats innebär och tillsammans arbetat fram gemensamma "spelregler". 

Biblioteket planerar så att personal som har önskemål om det kan använda flextid på dagen för 

friskvård. 
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Kommunens invånarantal ska öka 

Kommentar 

Kommunen arbetar för ökat bostadsbyggande och näringslivsetableringar och antalet detaljplaner 

har ökat för olika typer av bostadstomter och industrimark. 

Vi fokuserar på kulturens roll i samhällsutvecklingen och arbetar för att stärka och synliggöra de 

värden och effekter som kulturen kan bidra med i ett samhällsperspektiv. Att skapa attraktiva plat-

ser där kultur spelar en aktiv roll blir allt viktigare, både för att skapa ett meningsfyllt liv för boende 

och besökare men också för att stimulera tillväxt. 

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 

Kommentar 

Arbete pågår på olika håll inom förvaltningen med kartläggning av processer. Hemtjänstens arbete 

som inneburit en samverkan mellan hemtjänstenheterna i Tranemo, Limmared och Länghem är ett 

lysande exempel på att man genom att gå igenom och ifrågasätta arbetssätt kan få till en effektivare 

verksamhet. 

Automatiseringar och digitaliseringar pågår också exempelvis på personalfunktionen där arbetsmo-

ment digitaliseras via roboten "Arne" och på ekonomifunktionen där automatisering av manuella 

rutiner pågår. 

Kommunens ekonomi ska vara god 

Kommentar 

Se kommentar nedan under rubriken ekonomisk översikt för kommunen. 
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Omvärldsanalys 

Global tillväxt växlar ned och svensk konjunktur mattas av 

De flesta av världens länder redovisar prognoser om en lägre tillväxt 2019 än 2018. Tillväxten i värl-

dens bruttonationalprodukt, BNP beräknas sjunka från 2,5% 2018 till 1,9% 2019. Utvecklingen av 

förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU har den senaste tiden inneburit att risken för en 

hård brexit har minskat. I fredags den 10 maj införde USA tullar mot Kina i den pågående handels-

konflikten mellan dem. I Europa har flera av de större länderna (Spanien, Frankrike och Italien) 

stora låneskulder, vilket kan innebära att de tvingas till budgetåtstramningar. 

Ovanstående sämre utsikter för viktiga exportmarknader påverkar Sveriges export. Minskat bo-

stadsbyggande är också en faktor som gör att en avmattning beräknas av svensk konjunktur. Sveri-

ges kommuner och landsting, SKL räknar i sin ekonomirapport med att både sysselsättningen och 

antalet arbetade timmar kommer att börja minska under 2019. 

Kommunerna påverkas av att antalet arbetade timmar beräknas minska. Det reala skatteunderlaget 

beräknas öka med 1,2% under innevarande år, medan det beräknas öka med endast 0,3% under 

2020, vilket är den lägsta nivån sedan år 2009. 

Sveriges kommuner hade 2018 ett betydligt lägre resultat än 2017. Kommunerna hade i genomsnitt 

ett resultat som motsvarar 2,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Som jämförelse kan 

nämnas att Tranemo år 2018 hade ett resultat på 0,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För år 2020 skulle ett resultat för Tranemo på 20 mnkr motsvara 2,75% av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag. 

Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunernas kost-

nader. Verksamheter för barn, unga och gamla kostar mycket. Åren 2000–2012 låg det beräknade 

kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Därefter växla-

des det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022. 

Inflationen i Sverige har fallit hittills under 2019 och beräknas inte nå upp till Riksbankens inflat-

ionsmål på 2% under 2019, men prognosen är ändå att inflationsmålet på sikt ska kunna hållas. 

Riksbankens reporänta är i nuläget på -0,25% och beräknas höjas till noll under år 2020. På grund av 

lägre inflation än beräknat har Riksbanken vid sitt senaste möte sänkt sin räntebana för de närmaste 

åren. Det innebär att nuvarande situation med låga räntenivåer troligtvis kommer att ligga kvar 

några år framöver. Blir det också en sämre konjunktur blir det rimligtvis ändå svårare för Riksban-

ken att höja räntan. 

Kommunernas investeringsnivåer beräknas höjas under de närmaste åren. Demografin gör att det 

behöver byggas framförallt nya förskolor och skolor. Bedömningen är då också att kommunernas 

sammantagna låneskulder kommer att öka eftersom lägre resultatnivåer gör att finansiering inte 

kan ske med egna medel. 

Källa: Sveriges kommuner och landstings, SKL:s ekonomirapport från maj 2019 
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Utvecklingen i Tranemo kommun 

Befolkning och arbetsmarknad 

Tranemo kommuns invånarantal har ökat under perioden jan-mars 2019 med 12 invånare och upp-

går den 31 mars 2019 till 11 886 invånare. Jämfört med tidigare invånarantal vid årsskiften är detta 

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

 

Befolkningsutveckling per kvartal 2018-2019 

  

  2018    2018 2019 

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

Födda 29 34 32 27 122 22 

Avlidna 44 39 35 28 146 35 

Födelse-

netto 

-15 -5 -3 -1 -24 -13 

       

Inflyttade 141 150 213 166 670 182 

Utflyttade 125 128 197 163 613 157 

Flyttnings-

netto 

16 22 16 3 57 25 

       

Summa 1 17 13 2 33 12 

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

verkat totalsiffran, vilket gör att summan av kvartalen kan avvika något från totalsumman. 
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Arbetsmarknad per 30/4 (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) 

  

  2017 2018 2019 

Öppet arbetslösa 2,9% 2,5% 2,2% 

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

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

    

Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 5,5% 5,5% 4,2% 
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Ekonomisk översikt koncernen 

Allmänt 

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

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

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

samt prognos avseende årets ekonomiska utfall. 

Ekonomiskt resultat - koncernen 

Tranemo kommunkoncerns prognos gällande ekonomiska resultatet för 2019 är 7,2 mnkr, vilket kan 

jämföras med 2018 års resultat på 21,3 mnkr. Stor del av förändringen jämfört med 2018 beror på 

skillnader i förändringen av intjänad pensionsskuld i kommunen, som var 13,2 mnkr 2018 och som i 

prognosen för 2019 endast är 4,2 mnkr. Med hänsyn taget till det så är resultatet enligt prognosen 

för 2019 5,1 mnkr lägre än koncernens verkliga resultat för 2018. 

 

Tranemo Forum AB 

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

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

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

beräknade resultat för 2019 är 0,0 mnkr (2018=0,0 mnkr). 

Tranemobostäder AB 

Tranemobostäder AB:s resultat för 2019 före skatt beräknas uppgå till 0,2 mnkr (2018=3,5 mnkr). Det 

prognostiserade resultatet för 2019 är i nivå med budget. Hyresförlusterna och övriga kostnader  be-

räknas bli något högre än budgeterat, men det uppvägs av lägre räntekostnader. 
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Tranemo Utvecklings AB 

Tranemo Utvecklings AB:s beräknade resultat för 2019 uppgår till 1,5 mnkr före skatt (2018=1,4 

mnkr). 
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Ekonomisk översikt kommunen 

Sammanfattning 

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2019 uppgår för kommunens del till 5,8 mnkr. Undantas 

effekterna av förändringarna av den gamla pensionsskulden beräknas balanskravsresultatet att bli 

1,6 mnkr. Detta är 5,6 mnkr sämre än det budgeterade balanskravsresultatet och betydligt sämre än 

resultatmålet som är på 10,0 mnkr. 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 

Prognosen för 2019 innebär ett resultat för kommunen på 5,8 mnkr och ett balanskravsresultat på 1,6 

mnkr. Båda resultatnivåerna är sämre än budget. 

På intäktssidan är det beräknade utfallet 2019 för skatter och statsbidrag 5,9 mnkr lägre än budget. 

Största orsaken till detta är att i budgeten för 2019 ingår en ökning av generella statsbidrag med 4,1 

mnkr samt en byggbonus på 1,3 mnkr. Byggbonusen är borttagen i statens budget och kommunerna 

har inte fått någon ökning av de generella statsbidragen. 

Avskrivningar på investeringar beräknas bli 1,3 mnkr högre än budgeterat. 

Intäkter från Migrationsverket beräknas bli 1,0 mnkr högre än budgeterat. 

De finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr bättre än budgeterat. 

Verksamheterna redovisar sammantaget en budget i balans.  

De största avvikelserna finns inom lärandesektionen som beräknar ett underskott på 3,0 mnkr och i 

tekniska sektionen som beräknar ett överskott på 3,3 mnkr. Lärandesektionens avvikelse finns i 

grundskolan och gymnasiet medan förskolan har en budget i balans. I tekniska sektionen hänför sig 

överskottet till lägre kostnader för färdtjänst. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 85 mnkr (budget 158,2 mnkr inklusive ombudgeteringar 

från 2018 på 43,7 mnkr). De skattefinansierade investeringarna beräknas bli 65 mnkr. Självfinansie-

ringsgraden för investeringarna beräknas 2019 uppgå till 69,4 %. Självfinansieringsgraden beräknas 

genom att ta det beräknade kassaflödet i förhållande till de skattefinansierade investeringarna. Över 

tid beräknas självfinansieringsgraden under senaste femårsperioden till 82,2 % och under senaste 

tioårsperioden till 90,5 %. 

Kommunens soliditet 2019-12-31 beräknas uppgå till 24,2%. 2018-12-31 var soliditeten 24,5%. 
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Resultat 2015-2019 exklusive extraordinära poster 

 

Balanskravsresultat 2015-2019 

 

Nettoinvesteringar 2015-2019 

 

Avskrivningar 2015-2019 
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Självfinansieringsgrad 2015-2019 

 

Soliditetsutveckling 2015-2019 inklusive hela pensionsskulden 

 

  

Risk och kontroll 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld per 2019-04-30 uppgår till 260 mnkr, vilket är detsamma som vid årsskiftet. 

Per den 30 april hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 27,6 mnkr till kommunens 

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

Kommunen beräknar i den här prognosen att behov kommer att finnas att låna upp ytterligare 30 

mnkr i oktober 2019. Låneskulden vid årsskiftet 2019-12-31 kommer då att uppgå till 290 mnkr. 

Likvida medel som är angivet i rutan nedan består förutom av kommunens likvida medel också av 

de kommunala bolagens beräknade likvida medel 2019-12-31. 

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

tillgång till så beräknas likviditeten under år 2019 att vara på en tillräcklig nivå för att kommunens 

betalningsberedskap ska kunna anses vara säkerställd. 
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Upplåning, mnkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 86 600 

Långfristig upplåning 290,0  Outnyttjad checkkredit 24 000 

TOTAL UPPLÅNING 290,0  Summa 90 300 

     

Utlämnade lån, tkr   Medelsförvaltning  

Kortfristig utlåning 0  Kommunen innehar ett förlagsbevis i 

Kommuninvest ek förening till ett värde 

av 2,4 mnkr. 

Långfristig utlåning 27,6    

TOTAL UTLÅNING 27,6  Prognostiserad genom-

snittlig ränta 2019: 

0,42 % 

NETTOLÅNESKULD 262,4    

Låneskuld kommunen 2015-2019 

 

 

Balanskravet 

Tranemo kommuns beräknade ekonomiska resultat 2019 innebär att Kommunallagens krav om eko-

nomi i balans är uppfyllt. 

Balanskravsavstämning  i mnkr 

Årets beräknade resultat enligt resultaträkning       5,8 

Avsteg från blandmodell                                         - 4,2 

Balanskravsresultat                                                1,6 
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Ekonomiska mål 

Den ekonomiska prognosen 2019 för Tranemo kommun innebär att kommunen endast klarar av att 

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

ställda målet att Tranemos ekonomi ska vara god. 

Balanskravsresultatet på 1,6 mnkr är lägre än resultatmålet på 10 mnkr, vilket gör att målet inte 

uppnås. 

Målet att över tid finansiera investeringarna med egna medel beräknas inte uppnås varken för det 

enskilda året 2019 eller för den senaste femårsperioden eller tioårsperioden. 

Soliditeten beräknas till 24,2 % vilket gör att soliditetsmålet på 20% beräknas uppnås. 

  



16 (55) 

 

 

 

 

Driftredovisning – Ekonomisk prognos per sektion 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201804 201904 2019 2019 2019 

Servicesektionen -15,2 -16,2 -52,7 -52,9 -0,3 

      

Tekniska sektionen -29,1 -27,7 -84,5 -81,2 3,3 

      

Lärandesektionen -92,2 -92,9 -278,3 -281,3 -3,0 

      

Omsorgssektionen -85,6 -88,3 -274,7 -274,7 0 

      

Sektionen för samhällsut-

veckling 
-6,2 -8,4 -26,8 -26,8 0 

      

Summa sektionerna -228,3 -233,5 -717,0 -716,9 0 

      

Finansförvaltningen 230,5 236,9 728,1 722,7 -5,3 

      

Totalt 2,2 3,4 11,1 5,8 -5,3 
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Investeringsprognos 

Summor i mnkr Utfall Budget Bokslut Avvikelse 

 190430 2019 prognos 

2019 

 

Projektredovisning     

     

Tillbyggnad Björkhagens förskola 0 -8,6 -3,5 5,1 

Tillbyggnad Solhagens förskola 0 -10,0 -7,5 2,5 

Dagverksamhet LSS/Tranehallen 0 -4,0 -4,0 0 

Ombyggnad Resurscentrum -0,1 -10,6 -3,5 7,1 

Ombyggnad Grimsås skola -0,6 -21,5 -1,0 20,5 

GC-väg mot Svenljunga 0 -4,2 -2,1 2,1 

Om- och tillbyggnad Glimringe -0,1 -15,4 -10,0 5,4 

Nytt bibliotek -0,1 -28,2 -20,0 8,2 

Övrigt -4,9 -32,1 -14,7 17,3 

     

Summa skattefinansierade projekt -5,8 -134,6 -65,0 69,6 

Ombyggn Grimsås reningsverk -0,2 -1,0 -1,0 0 

Inköp sopkärl -0,5 -2,3 -1,5 0,8 

Slamhantering T-mo reningsverk -3,7 -4,5 -4,5 0 

Reinvestering VA -2,0 -6,0 -6,0 0 

Övrigt -1,5 -9,8 -7,0 2,8 

Summa taxefinansierade projekt -7,9 -23,6 -20,0 3,6 

     

Totalt -13,7 -158,2 -85,0 73,2 
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Personalredovisning kvartalsuppföljning 

Anställda per anställnings- och löneform 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Antal personer 
Månadsavl. tills-

vid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal års-

arbetare 

Sektion 
Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Lärande 454 465 388 380 66 85 433,46 439,40 

Omsorg 469 476 418 428 51 48 454,18 427,18 

Tekniska 115 114 102 100 13 14 110,99 109,46 

Samhällsutv 36 36 32 33 4 3 27,13 27,38 

Service 45 42 41 41 4 1 43,90 41,4 

Totalt 1 119 1 133 981 982 138 151 
1 069,6

6 

1 044,8

2 

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal 

årsarbetare 

Sektion 
Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Lärande 91 110 9 425 9 335 19,04 15,92 

Omsorg 20 204 14 529 18 756 29,35 43,02 

Tekniska 43 25 2 571 2 192 5,19 4,35 

Samhällsutv 8 9 471 535 0,95 0,96 

Service 178 0 215 249 0,44 0,19 

Totalt 340 348 27 211 31 067 54,97 64,44 
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Tabell 3 - Kön 

  Kvinna Man 

Sektion Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Lärande 82,2 % 83,2 % 17,8 % 16,8 % 

Omsorg 91,9 % 93,1 % 8,10 % 6,9 % 

Tekniska 55,6 % 57,0 % 44,4 % 43,0 % 

Samhällsutv 55,6 % 63,9 % 44,4 % 36,1 % 

Service 86,7 % 83,3 % 13,3 % 16,7 % 

Totalt 82,9 % 84,3 % 17,1 % 15,7 % 

Frånvaro 

Tabell 4 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro kort-

tids 

Sjukfrånvaro lång-

tids (mer än 59 da-

gar) 

Sektion 
Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Lärande 5,83 5,83 3,45 3,65 2,38 2,18 

Omsorg 9,62 10,06 5,46 5,75 4,16 4,31 

Tekniska 9,77 9,07 3,65 5,03 6,12 4,04 

Samhällsutv 1,33 6,43 1,33 3,08 0,0 3,35 

Service 3,17 2,91 2,94 2,34 0,23 0,57 

Totalt 7,55 7,74 4,21 4,55 3,34 3,19 

Tabell 5 - anställda per anställnings och löneform och kön 

  Antal personer 
Månadsavl. tills-

vid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal års-

arbetare 

 
Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvartal 

1 2019 

Kvartal 

1 2018 

Kvinna 926 952 826 831 100 121 891,24 876,96 

Man 193 181 155 149 38 32 178,41 167,86 

Totalt 1 119 1 133 981 980 138 153 
1 069,6

5 

1 044,8

2 
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Tabell 6 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda per kön 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal årsar-

betare 

 
Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvinna 270 292 21 932 25 523 44,31 49,08 

Man 70 56 5 636 5 544 11,39 15,36 

Totalt 340 348 27 568 31 067 55,7 64,44 

Tabell 7- sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) per kön 

  Sjukfrånvaro total Sjukfrånvaro korttids 
Sjukfrånvaro långtids 

(mer än 59 dagar) 

 
Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvartal 1 

2019 

Kvartal 1 

2018 

Kvinna 8,38 % 8,42 % 54,00 % 57,12 % 46,00 % 42,88 % 

Man 3,72 % 4,34 % 73,76 % 75,35 % 26,24 % 24,65 % 

Totalt 7,55 % 7,74 % 55,74 % 58,82 % 44,26 % 41,18 % 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

Resultaträkning koncernen 

  Bokslut 2018 Prognos 2019 

Verksamhetens intäkter 249,1 261,2 

Verksamhetens kostnader -871,3 -912,0 

Avskrivningar -50,1 -52,9 

Verksamhetens nettokostnader -672,3 -703,7 

Skatteintäkter 517,6 534,4 

Generella statsbidrag 179,0 178,4 

Finansiella intäkter 1,7 1,8 

Finansiella kostnader -3,7 -3,5 

Skatt på årets resultat -1,0 -0,4 

Årets resultat 21,3 7,2 

Resultaträkning kommunen 

  Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 

Verksamhetens intäkter 199,3 203,3 211,3 

Verksamhetens kostnader -837,3 -868,7 -875,3 

Avskrivningar -41,2 -42,2 -43,5 

Verksamhetens nettokostnader -679,2 -707,6 -707,6 

Skatteintäkter 517,6 535,7 534,4 

Generella statsbidrag 179,0 183,0 178,4 

Finansiella intäkter 2,7 1,7 2,1 

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

Årets resultat 17,4 11,1 5,8 
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Balansräkning kommunen, Mnkr 

  Utfall 181231 Prognos 191231 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 750,2 791,7 

Maskiner och inventarier 29,6 29,6 

Finansiella anläggningstillgångar 44,2 44,2 

Summa anläggningstillgångar 824,1 865,6 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd, exploateringsmark m m 16,6 16,6 

Fodringar 45,4 45,0 

Kassa och bank 91,6 86,6 

Summa omsättningstillgångar 153,6 148,2 

   

Summa tillgångar 977,7 1 013,8 
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  Utfall 181231 Prognos 191231 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital 239,2 245,0 

därav årets resultat 17,4 5,8 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 282,0 281,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 

Summa 282,0 281,5 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 262,3 292,3 

Kortfristiga skulder 194,2 195,0 

Summa 456,5 487,3 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 977,7 1 013,8 

   

Ansvarsförbindelser   

Borgensförbindelser, panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
215,1 245,1 

Övriga ansvarsförbindelser 10,9 10,9 

Summa 226,0 256,0 
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Servicesektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

I Servicesektionen ingår följande verksamheter: 

• Personalfunktionen 

• Ekonomifunktionen 

• Medborgarservice- och processtöd 

• Kommunikationsfunktionen 

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

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

De planerade aktiviteterna för året beräknas genomföras som planerat med en budget i balans. Ge-

nom att lägga energi och resurser på att arbeta med processkartläggningar och automatisering 

skapas en effektivare verksamhet. 

Sammanfattande analys 

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

Processer och automatiseringar 

Sektionen arbetar med ständiga förbättringar genom olika typer av processkartläggningar och auto-

matiseringar. Syftet är att minska sårbarheten, effektivisera och utveckla vårt sätt att arbeta. 

Förutom vår digitala medarbetare Arne, som hos personalfunktionen automatiserat processen kring 

anställningsavtal och intyg, håller ekonomifunktionen på att automatisera processen kring förvalt-

ningens månadsrapporter. 

Första chefsdagen för året hade även temat processkartläggning, digitalisering och effektivisering. 

Där gavs alla chefer en inblick i hur en process kan kartläggas och vilka effektiviseringsmöjligheter 

som kan uppkomma genom att arbeta med processkartläggningar. 

Trygghet 

Trygg- och säker kommun (TSK), har under årets första månader fortsatt sitt arbete med gemen-

samma lägesbilder tillsammans med verksamheter i kommunen, polisen och Tranemo Bostäder. I 

lägesrapporterna blir också näringsliv och civilsamhälle mer och mer involverade vilket bidrar till 

positiv utveckling i det gemensamma trygghetsarbetet. På samma tema fortlöper samverkansmöten 

mellan civilsamhälle, näringsliv, stat och kommun inom ramen för ”samverkansmöte integration”. 

Trygghetsvandringar har genomförts i Länghem och Månstad och ett trygghetsmöte är hittills ge-

nomfört i Länghem. 
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En ny samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte är tecknat mellan Tranemo kommun och 

polisen. Dokumenten ligger till grund för framtida samverkan och inriktning i det trygghetsskap-

ande arbetet. 

Krisberedskap 

En övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Tranemo kommun har tagits fram och kommer be-

handlas politiskt under senare delen av våren. 

På delregional nivå har ett stabssamarbete mellan polisen, räddningstjänsten och Södra Älvsborgs 

Sjukhus (SÄS) påbörjats. Syftet är att i samverkan bli bättre på att hantera en oönskad händelse. 

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 effektiv och ha ett gott bemötande i kontakten 

med medborgarna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Medborgarservice och processtöd 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Bemötandeprojektet pågår med syfte att öka verksamheternas medvetande om tillgänglighet i tele-

fon och växel. Ytterligare syfte är att hitta smidigare samarbetsvägar mellan reception och verksam-

heter. Målsättningen är att projektet leder till bättre tillgänglighet och service i telefon och e-post, 

vilket medför högre måluppfyllelse. 

En intern digital utbildning i offentlighet och sekretess är påbörjad. Syftet är att upprätthålla vår 

skyldighet att lämna ut en allmän handling inom den tidsperiod som lagen anger. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Information och kommunikation 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Verksamhetsredaktörer från alla sektioner håller på att utbildas i syfte att på ett mer strukturerat 

och enhetligt sätt arbeta med olika typer av kommunikationsinsatser. 

Projektet för införande av ett nytt intranät har startat. Målsättningen är att ha ett nytt intranät på 

plats under våren 2020. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja. 
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Tranemo kommun ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart sam-

hälle i alla avseenden 

 Ej påbörjad 

Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och che-

fer 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Medborgarservice och processtöd 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Medborgarservice- och processtöd har identifierat vad en frisk arbetsplats innebär och tillsammans 

arbetat fram gemensamma "spelregler". Målsättningen är att dessa ligger till grund för att upprätt-

hålla en frisk arbetsplats. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja. 

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Sektionen arbetar med ständiga förbättringar genom olika typer av processkartläggningar och auto-

matiseringar. Syftet är att minska sårbarheten, effektivisera och utveckla vårt sätt att arbeta. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja. 

Övriga mål 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Medborgarservice och processtöd 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Arbete pågår för att ta fram e-tjänster för förättningsredovisning och rabatterade busskort. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja. 

Stab 

Folkhälsa 

Enhetens mål: Öka förutsättningar för möjligheter till ökad kontroll, inflytande och delaktighet. 
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Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inledande möten har hållits kring sättet att skapa en värdefull dialog mellan ungdomar och besluts-

fattare, detta genom exempelvis planerade verksamhetsbesök i skolorna. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Delvis. Fler dialogforum undersöks. 

Enhetens mål: Förbättra det tidiga livets villkor. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Föräldrastödsträffar ABC (alla barn i centrum) och "älskade barn" - för nya föräldrar i Sverige. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja 

Enhetens mål: Öka förutsättningar för goda kunskaper, kompetenser och utbildning. 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Arbetet med barn- och ungasamverkan (BUS) utvecklas. Målsättningen är att förbättra samverkan 

mellan polis, skola och omsorg. Målet med arbetet är att ha en tydlig hållbar modell med individen i 

centrum som vi alla känner oss trygga att arbeta i och med. Fyra träffar är planerade inom ramen för 

BUS-arbetet under 2019. Två är genomförda och två kommer att genomföras under hösten. En pro-

cessledare är tillsatt för att hålla samman arbetet. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Ja 

  

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -52,7 -52,9 -0,3 

Sektionen prognostiserar ett mindre underskott på 250 tkr. I budget 2019 finns ett antal satsningar 

som inte är fullt ut finansierade. Målet är att inarbeta dessa i befintlig budget, och sektionen strävar 

efter att nå en budget i balans. 

Ekonomifunktionen redovisar ett mindre överskott på 100 tkr som beror på vakanser. 

Medborgarservice- och processtöd redovisar även dem ett överskott på 100 tkr, vilket delvis beror 

på sjukskrivningar och föräldraledigheter. 
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Personal 

Antal timanställda har ökar från samma period föregående år. Ökningen beror på att bemannings-

enheten finns organiserad under servicesektionen. 

Den totala sjukfrånvaron har en marginell ökning medan långtidssjukskrivningen är lägre jämfört 

med samma period föregående år. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Antal personer 45 42 

Tillsvidareanställda 41 41 

Visstidsanställda 4 1 

Antal årsarbetare 43,90 41,40 

   

Timanställda 178 0 

Antal timmar 215 249 

Antal årsarbetare 0,44 0,19 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Andel män 13,3 % 16,7 % 

Andel kvinnor 86,7 % 83,3 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Totalt 3,17 % 2,91 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,23 % 0,57 % 



29 (55) 

 

 

 

 

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. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionen prognostiserar en budget i balans. 

Avvikande är att det inte är rekommenderat att fördela detaljplanekostnader som investering. I 

budget var direktivet att anställa en planarkitekt som finansieras med 500 tkr på investering. 

Organisationen är fortfarande ny för många men vi är på god väg. Fokus framåt är att få alla inom 

samhällsutveckling att se synergieffekter inom sektionens olika verksamheter för att nå helhetsbil-

den och dess mål. Vi har en god prognos på måluppfyllelse under året. 

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis inom sektionen så har vi genomfört de flesta planerade aktiviteterna för tertial 

1 och inom budget. 

Kultur: Som ett led i att implementera och förverkliga kulturstrategin har ett arbete startat för fram-

tagandet av ny barn- och ungdoms kulturplan. 

Plan: Rekrytering av samhällsplanerare och planarkitekt är högst på prioriteringslistan. Detaljplane-

arbetet löper på väl då vi har avtal med konsulter sedan tidigare. 

Näringsliv: Näringslivspolicyn och handlingsplanen är på god väg att implementeras i förvalt-

ningen och aktiviteter pågår enligt plan. Företagsbesök har skett med tjänstepersoner, politiker samt 

halvdag med hela kommunstyrelsen. 

Fritid: Ett arbete pågår med att ta fram en policy för stöd till föreningsliv och frivilligsektor där vi 

deltar som stöd till Tillväxt- och kompetensberedningen och Trivsel- och trygghetsberedningen. 

Även ansvariga för kultur och landsbygdsutveckling deltar. Nytt för i år är att vi tillsammans med 

Allmänna utskottet skapar "dialogkvällar" där vi bjuder in alla föreningar ortsvis för en dialog om 

hur vi kan samverka och vilka behov de har. 

Bibliotek: Fokus framförallt under året är arbetet med Centralen där det nya biblioteket ska inrym-

mas. Satsningen på att tillgängliggöra ny teknik genom projektet Mobila makerspace har varit 

lyckat. Verksamheten som kallas Skaparbibblan har marknadsförts och haft aktiviteter som varit 

välbesökta av både barn och vuxna. Vi fortsätter erbjuda aktiviteter och har sökt medel från Stärkta 
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bibliotek för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Inom sektionen ser vi positivt på samhällsutvecklingen och fortsätter arbeta fram en strategisk led-

ningsgrupp 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 om vi lyckas att rekrytera de tjänster som idag är vakanta. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Samhällsutvecklingssektionens verksamhet ska kännetecknas av god 

miljö och ett hållbart samhälle ur ekologiskt perspektiv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom Kultur samåker vi till ytterskolor samtidigt som tillgängligheten inte påverkas negativt. 

Dramapedagogik på gymnasieskolan om klimatångest och övriga klimatfrågor för hållbar utveckl-

ing. 

Vi undervisar på vissa orter där många elever deltar i verksamheten på kulturskolan. 

Inom turism och besöksnäring har vi inventerat och påbörjat arbetet med att ta fram nya audiogui-

der där det behövs för att tillgängliggöra ytterligare besöksmål som idag saknar fysisk värd. Vi del-

tar på världscupen i skidor i Ulricehamn samt cykelmässan i Göteborg för att i ett tidigt skede skapa 

uppmärksamhet hos potentiella besökare, så vi finns med under deras planeringsskede när semest-

rar ska bokas. 

Inom plan arbetar vi för att revidera cykelplanen. I detaljplanearbetet och arbetet med kollektivtra-

fik ser vi över hur vi kan möjliggöra för tillgängligheten att cykla/gå till kollektivtrafik. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Processbaserat arbete. Diskussioner om hållbarhet pågår på konferenser och APT. 

Kulturskolan undervisar i större grupper på vissa skolor för att undvika bilkörning till central orten. 

De flesta aktiviteter är påbörjade enligt plan eller avslutade inom turism och besöksnäring. 

Revidering av cykelplanen är försenad på grund av prioritering av personalresurser. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

En utbildning för att skapa bättre digitala ansöknings- och redovisningsblanketter är bokad juni 

2019. 

Prioritering av revidering av cykelplanen. 

Samhällsutvecklingssektionen ska kännetecknas av god miljö och ett 

hållbart samhälle ur ett socialt perspektiv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Kulturskolan breddar utbudet och når nya grupper med medel från kulturrådet, 400 tkr används i 

år. Orkesterklasser i Länghem, årskurser 3–6 där alla elever inkluderas. 70 elever. 

En kurs med ämnet slöjd med 10 elever. Barnkör i Uddebo. Dramapedagogik för gymnasieelever 

som hanterar klimatfrågor och klimatångest. Digital musikproduktion, på gymnasieskolan och fri-

tidsgården Grottan. 

Musikkaféer genomfördes i mars med över 130 medverkande elever och publikrekord. Teaterföre-

ställning "Prinsen som gjorde bort sig". Egen produktion av elever och lärare från kulturskolan som 

sågs av ca 750 besökare. Utbildning i barn och ungas digitala vanor. Kulturskolan har initierat och 

varit med att skapa en framtidsvision för kulturskolorna i Boråsregionen. en bra grund för skapan-

det av ny barn- och ungdoms kulturplan i Tranemo kommun. Vi sände live premiären på den inter-

nationella Göteborg filmfestivalen. 

På biblioteket har vi under våren haft ett aktuellt och intressant program med aktiviteter för såväl 

barn- och unga som vuxna. Biblioteket fungerar som en mötesplats där alla blir sedda och lyssnade 

på. 

Vår satsning på att tillgängliggöra ny teknik genom projektet Mobila makerspace har varit lyckat. 

Verksamheten som kallas Skaparbibblan har marknadsförts och haft aktiviteter som varit välbesökta 

av både barn och vuxna. Vi fortsätter erbjuda aktiviteter och har sökt medel från Stärkta bibliotek 

för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Lovaktiviteter har genomförts på såväl huvudbib-

liotek som bokbuss. 

Den tekniska supporten har kommit igång och fler hittar till biblioteket för att få information och 

vägledning i digitala tjänster. Inköp av media på andra språk än svenska görs kontinuerligt. 

I samverkan med kulturarrangörer har kultur i Tranemo under första tertialen stöttat sju produkt-

ioner och har haft tre egna. Vi har påbörjat arbetet för att ta fram en ny Barn- och ungdoms kultur-

plan. Vi har deltagit i två dialogträffar med föreningar. Vi arbetar enligt plan inom kulturprojekt i 

samarbete med kulturaktörer som har fått medel från Västra Götalandsregionen och Boråsregionen. 

Inom föreningsstödet har vi genomfört ett antal träffar och möten med föreningslivet för att ge stöd 

i bidragsfrågor och utveckling av verksamheten. 4 föreningar påbörjar ett arbete med att bli " Ut-

märkt förening". Samhällsutvecklingssektionen har genomfört 2 dialogträffar med föreningar och 

politik vilka har varit väldigt uppskattade. Sektionen och verksamheten är också delaktig i bered-

ningarna som arbetar med att ta fram en övergripande policy för föreningsstödet. 

Inom den öppna ungdomsverksamheten har vi genomfört lovverksamhet och en mängd aktiviteter. 

Musikstudion som finns på Grottan är välbesökt och ungdomarna utvecklar sina förmågor inom di-

gitalt musikskapande och textförfattande. Vi är delaktiga i BUS (Barn och unga samverkan) och ser 

verkligen fram emot att få arbeta mer i samverkan och på ett strukturerat sätt. Fritidsledarna arbetar 

mer utifrån metoder med hög delaktighet och vi har fått mer kontaktytor i skolor och med före-

ningar, vilket är mycket positivt för utvecklingen av verksamheten. Vi har stängt Grottan två freda-

gar och öppnat två andra gårdar som nästa aldrig har fått ha öppet en fredag. Detta har varit mycket 

uppskattat av ungdomarna i Länghem och Grimsås. Vi har öppnat tjejkvällar en dag i veckan på 

Grottan, de har inte varit så välbesökta men vi testar hela tiden nya sätt att nå ut till ungdomarna. 
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Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Inom Kultur är vi redan i mål med scenkonst för f-3. Allt annat har vi genomfört enligt plan. Just nu 

avvaktar vi att vårbudgeten antas för att veta hur vi ska förhålla oss till ansökningar till kulturrådet 

för att kunna fortsätta med att utveckla och bredda kulturskolan s utbud för att nå fler ungdomar. 

På biblioteket kommer aktiviteter med tema mångspråk och nationella minoriteter att genomföras 

under hösten. Ansökan har skickats till Kulturrådet för den nationella satsningen Stärkta bibliotek, 

för inköp av teknik för Meröppet och därmed ökad tillgänglighet i det nya biblioteket. Svar på ansö-

kan väntas i juni. 

Samhällsutvecklingssektionen ska kännetecknas av god miljö och ett 

hållbart samhälle ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Poolbil används kostnadseffektiv. 

Vi har planerat en utbildning för att digitalisera blanketter kopplade till kultur i Tranemo. Ansök-

ningar, redovisningar etc. Samarbetet med kulturskolorna i regionen har startats för kompetensför-

sörjning där vi ser även ekonomiska vinster. Orkesterskolan tillåter att ha många elever i undervis-

ning på relativt kort tid och blir kostnadseffektiv. 

Genom samarbete och synergier med skolan och det fria kulturlivet har vi skapat ett stort utbud av 

kulturproduktioner för alla i Tranemo Kommun. 

Kulturskolans lokaler utnyttjas av grundskolan, särskolan, LSS, elever, fritid och det fria kulturlivet. 

Kulturaktörer i Tranemo kommun används i större utsträckning för kulturproduktioner. Det tillåter 

bättre planering utifrån våra behov och skapar ekonomiskt hållbarhet. 

Flera intressanta kulturprojekt görs idag i samarbete med Västra götalandsregionen som är med och 

medfinansierar. 

Vi söker medel från kulturrådet för att använda till undervisning och utveckling på kulturskolan. 

Vi köper kulturproduktioner som är berättigade subventioner från Kultur i Väst. Finansierar med 

50 % av kostnaderna. Ekonomiska avstämningar görs på APT varje månad. 

På biblioteket har användningen av våra digitala tjänster ökat. Informationen till låntagare om våra 

digitala tjänster innebär också att kostnaden för våra digitala tjänster som e-böcker, e-ljudböcker, 

streamad film ökar. Under maj månad planerar vi att mer i detalj analysera och budgetera kostna-

derna för de olika mediaformerna samt för våra system som hanterar media. Denna uppföljning 

kommer presenteras på apt före sommaren och ligga till grund för fortsatt analys och eventuella åt-

gärder. 

Inom fritid tänker vi hela tiden i ekonomiska termer som tex när vi gör inköp av möbler handlar vi 

secondhand soffor mm. Vi försöker planera verksamheten tillsamman med barn och unga för att de 

skall känna sig delaktiga och vilja delta i verksamheten. Personalen är vår viktigaste resurs och vi 

försöker ha en bra bemanning som gör att fritidsledarna har möjlighet att se och samtala med ung-

domar som behöver detta lite extra. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat? 

Alla aktiviteter är processbaserade, de pågår enligt plan och ska hjälpa verksamheten till bättre 

måluppfyllnad. 
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Kommunens vattendrag och sjöar ska ha god ekologisk och kemisk sta-

tus. (Vatten) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

I slutet av 2018 inledes arbetet med en VA-plan som är ett viktigt styrdokument för att nå God Sta-

tus enligt vattendirektivet. Planen kommer vara klar 2020. Under 2018 startades en större nykalk-

ning av Musåns vattensystem. Resultatet av denna kalkning kommer att analyseras under 2019. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

ja 

Naturen i kommunen utgör även i framtiden en viktig och attraktiv tillgång 

som inbjuder till rika upplevelser för såväl kommunens invånare som be-

sökare. (Natur) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Röjning har skett i sandödlegropen i Björkered. 

Framtagande av reservatsföreskrifter och skötselplan pågår för framtagande av naturreservat 

påTåstarps ängar. 

En kartläggning av våra förskolors nyttjande av naturområden är påbörjad för att kunna ta hänsyn 

till det i vår samhällsplanering. 

Största delen av den kommunala marken utgörs av skogsmark där skötseln regleras av en skogs-

bruksplan. Skogsbruksplanen är framtagen utan att betrakta övergripande kommunala mål och 

strategier. Behovet av riktlinjer för skogsbruket är därför nödvändigt för att nå våra mål. Ett förslag 

till skogspolicy och riktlinjer är under framtagande. 

Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Flera möten med det fria kulturlivet för planering av Prideveckan i samarbete med kulturskolan, 

fritid, folkhälsa, bibliotek, studieförbund och föreningar. Kulturaktiviteter ska genomföras vid Cen-

tralen för gestaltning av platsen. Samarbete med sektionen, föreningsliv och näringsliv. Vi sampro-

ducerar med kulturnäringar en stor kulturfestival i Uddebo i juni, FestiDalen. Aktiviteter inom sekt-

ionen under aprilmarknaden är genomförda. Kommunen i samarbete med näringsliv. I samband 

med visning av Grimsås utvecklingsplan skapades en kör med barn från Grimsås. Kartläggning av 

företag inom kreativa kulturnäring pågår och ett möte planeras i augusti för dialog och samarbete i 

framtiden. Kultur, turism och näringsliv i synergi. 

Inom biblioteket sker arbetet med att informera om litteratur kopplat till företagande och synliggöra 
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det på biblioteket och på hemsidan pågår och beräknas vara klart före sommaren.ansvarar Teknik-

bibliotekarie för att Skaparbibblan kommer delta på företagarfrukost i juni och informera om den 

teknik som finns tillgänglig samt bjuda in till samarbeten kring de digitala verktyg och programme-

ringsteknik som biblioteket nu erbjuder. Arbetet med att informera om litteratur kopplat till företa-

gande och synliggöra det på biblioteket och på hemsidan pågår och beräknas vara klart före somma-

ren. 

Inom föreningsstödet har vi genomfört ett antal träffar och möten med föreningslivet för att ge stöd 

i bidragsfrågor och utveckling av verksamheten. Fyra föreningar påbörjar ett arbete med att bli " Ut-

märkt förening". Samhällsutvecklingssektionen har genomfört två dialogträffar med föreningar och 

politik vilka har varit väldigt uppskattade. Sektionen och verksamheten är också delaktig i bered-

ningarna som arbetar med att ta fram en övergripande policy för föreningsstödet. 

Inom ramen för Handlingsplanen till Näringslivspolicyn har sex av tio åtgärder påbörjats. Dialog 

och återkoppling, Företagslots, Kommunikation, Kompetensförsörjning, Checklistor, arbete/dialog 

kring infrastruktur samt utveckla förståelse internt och extern. Vad gäller insiktsmätningen har Tra-

nemo kommun klättrat mest av alla kommuner under 2017-2018. Vi får bra betyg inom bemötande 

samt miljö och livsmedel. Bygg är under godkänt. Effektiv och snabb handläggning är prioriterad 

inom detaljplaneverksamheten. 

Företagsbesöken är viktiga för att möjliggöra ett gott företagsklimat. Under våren har företagsbesök 

skett inom besöksnäringen och övrigt näringsliv med tjänstepersoner och vissa med politiker och en 

halvdag med hela kommunstyrelsen. Initiativ till nätverksträffar för besöksnäringsföretag i Sven-

ljunga och Tranemo har tagits av turismansvarig, detta efter önskemål från näringen. Ett första möte 

har genomförts. 

I enighet med Strategin för besöksnäringen har extra aktiviteter gjorts inom fokusområdet "out-

door", medverkan på cykelmässan i Göteborg är ett exempel som resulterat i ett antal nya besökare 

på Sjuhäradsrundan. Ett ökat tryck på cykel och vandring bidrar till att arbetet med att utveckla fö-

retagen utmed våra leder har intensifierats. 

Landsbygdsutvecklaren håller kontakten med byalag, samhällsföreningar och medborgarna genom 

att bjuda in sig på möten, hålla kontakt genom mail och telefon och ser till att vara uppdaterad på 

projekt, möjligheter att söka medel och dyl i olika organisationer för att sedan förmedla detta till be-

rörda. Under våren har detta arbete genererat i initiativ till tre nya projektansökningar, vilka ännu 

är i sin inledning. Landsbygdsutvecklaren är även med vid de dialogmöten kommunen anordnar. 

Landsbygdsutvecklaren är också kommunens representant i projekt med regionen, projektet Håll-

bara platser är ett exempel. Vårens kommunbygderåd sköts fram till hösten, detta efter dialog med 

byalagen (som tycker att det under våren redan är en hel del möten som kommunen initierar, där de 

är med). 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Vi arbetar för fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. En process som 

skapar och synliggör ett rikt kulturutbud, med stor variation, spets och bredd. Detta uppnår vi 

bland annat genom att ge möjlighet för många olika aktörer att informera om sin verksamhet. Ansö-

kan har också skickats in för att fortsätta utveckla och implementera Skaparbibblan i den ordinarie 

verksamheten i biblioteket. 
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Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och che-

fer 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

  

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Stimulera till friskvårdsaktiviteter. Träffar utanför arbetstid i samband med planeringsdagar. Sam-

verkansavtalet implementeras enligt kommunens plan. 

En policy mot Hot och våld på bibliotek kommer att tas fram i samarbete med Svenljunga bibliotek. 

Deras nyrekrytering av kulturchef är tillsatt från och med 2/5 och arbetet kommer fortgå när perso-

nen är på plats. En utbildning i Hot och våld på bibliotek har genomförts i samarbete med fackför-

bundet DIK och Svenljunga bibliotek. Arbetet kommer återupptas under vår/sommar. 

Dialog och information i byggarbetet med nya biblioteket i Centralen fortgår. Vi planerar så att per-

sonal som har önskemål om det kan använda flextid på dagen för friskvård. Biblioteket står för 

många nya utmaningar när det gäller teknik och digitala tjänster. Stora satsningar görs på kompe-

tensutveckling för att all personal ska känna sig trygg i de nya kraven. 

Ett arbete pågår för att se över hur vi kan höja tjänstgöringsgraderna som i dag ligger på 50-90% 

inom Fritid. Verksamhetschefen har fört samtal med personalfunktionen, med sociala stödteamets 

chef samt rektor på Tranemo gymnasieskola för att se om samverkan är möjlig för att få upp tjänst-

göringsgraderna. Planer finns på att ta kontakt rektorerna på grundskolorna för att se över möjlig 

samverkan där också. Samtliga fritidsledare har gått en fortbildning inom öppenverksamhet. 

Kontinuerlig dialog och uppföljning på APT och ledningsgrupp om flextid och vikten av att balan-

sera arbete och privat för ett hållbart arbetsliv. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Delvis 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Tydliggöra samverkansavtalet och hur det bidrar till ett hållbart arbetsliv. Starta arbetet att ta fram 

policyn mot hot och våld. 

Kommunens invånarantal ska öka 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom kultur är alla aktiviteter för att nå de olika målen om hållbarhet lika viktiga. Parallellt med alla 

dessa aktiviteter är den enskild viktigaste att ha startat framtagandet av ny barn- och ungdoms kul-

turplan. 

Biblioteket fungerar som kulturarena och har en bred programverksamhet. Vi arbetar med att syn-

liggöra oss genom att delta i arrangemang på andra platser som t.ex. Gölingstorps marknad, Vår-

marknaden i Tranemo, Sociala medier mm. Bokbussen hade över 400 besök på Gölingstorp mark-

nad. Då fanns också bibliotekets 3D-skrivare på plats för att informera om Skaparbibblan. 
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Vi arbetar aktivt med planering för det nya biblioteket och har kontinuerligt möten med inrednings-

arkitekt och projektledare. 

Arbetet med en gemensam strategi i sektionen har påbörjats. 

Allt vi gör inom fritid syftar till att skapa ett attraktivt Tranemo kommun, där barn och unga får en 

meningsfull fritid som de sedan kan minnas och tänka att de vill flytta tillbaks till kommunen när de 

varit ute en sväng och utbildat sig eller jobbat och bildar familj. 

Inom näringsliv är arbetet med att uppfylla handlingsplanen utifrån näringslivspolicyn i full gång. 

Utifrån aktiviteter inom turism och landsbygdsutveckling skapas aktiviteter för engagemang och 

delaktighet för kommunens utveckling. 

För ökat bostadsbyggande och näringslivsetableringar har antalet detaljplaner ökat för olika typer 

av bostadstomter och industrimark. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja, arbetet pågår enligt plan inom kultur med många avslutade produktioner och många flera som 

kommer att redovisas under tertial 2. 

Vi fokuserar på kulturens roll i samhällsutvecklingen och vi arbetar för att stärka och synliggöra de 

värden och effekter som kulturen kan bidra med i ett samhällsperspektiv. Människors välbefin-

nande, utveckling och upplevelser är grundläggande för att skapa en kreativ och fungerande livs-

miljö. Att skapa attraktiva platser där kultur spelar en aktiv roll blir allt viktigare, både för att skapa 

ett meningsfyllt liv för boende och besökare men också för att stimulera tillväxt. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Kartlägga och ta fram en kommunikationsstrategi för hur vi kan nå ut med information om allt som 

händer inom kultur. 

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom sektionen ser vi hur vi kan använda budgetramen på bästa sätt och tänka nytt utan en kost-

nadsökning. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

ja 

Kulturstrategin 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

  

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Skapat möten med kulturaktörer och kreativa näringar. Dialogträffar med civilsamhället. Startat ar-

betet med att ta fram en ny barn- och ungdomskulturplan. Vi medverkar och skapar kultur i skolan 

tillsammans med referensgruppen inom skapande skola. Vi samarbetar med elevhälsa. Vi hjälper 
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skolan med drama, dans i skolan, orkesterklasser, invigningar, avslutningar etc. Vi har kulturaktivi-

teter för LSS och genomför föreställningar för äldre på servicehus. Vi samarbetar på operativ nivå 

med Tekniska sektionen med diverse kulturprojekt. Inom 1%-regeln pågår två projekt av konstnär-

lig gestaltning som kommer att avslutas 2019. Vid projektering av nya byggnationer kommer riktlin-

jerna att användas. Samarbeten pågår inom vår sektion med Biblioteket som kulturarena. Fritid, 

lovaktiviteter och digital musikproduktion på fritidsgård. Näringsliv, kontakt med kulturföretagen, 

planerad träff i augusti. Turism, projektet hållbara platser och samhällsplanering samt kulturens roll 

vid detaljplanering och översiktsplaner. 

Diskussion om arbetet med att implementera kulturstrategin har påbörjats i ledningsgruppen på 

sektionsnivå samt i förvaltningsledningen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Delvis, på operativ nivå pågår många samarbeten med de olika sektionerna i Tranemo kommun 

men vi måste skapa planer i alla sektioner för att implementering av kulturstrategin ska vara håll-

bar. Kulturen är allas egendom och rättighet. Det är där vi rör oss och möts, men också där orters 

identitet manifesteras. Här ska alla funktioner samspela och samtidigt skapa trevliga miljöer där vi 

vill vistas och växa. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Genomföra innan årets slut alla planerade träffar med ledningen i de olika sektioner. 

Se synergieffekterna 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Vi skapar nätverk inom sektionen. Förutom givna och beskriva samarbeten med biblioteket och fri-

tid är de viktigaste aktiviteterna nätverken med turism inom hållbara platser, som prövar metoder 

för hållbar utveckling i Uddebo och Limmared. Med näringsliv samarbetar kultur för att identifiera 

kulturnäringar och lyfta deras kompetenser för utveckling av samarbeten med andra företag i kom-

munen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Arbetet har kommit igång. Samarbetet växer och medvetandet av sektionens roll i samhällsutveckl-

ingen stärks. Vi skapar synergier och lärande, vi minskar sårbarheten och får tillgång till fler gemen-

samma resurser. Vi når resultat snabbare när fler kan hjälpas åt och vi möjliggör för kunskapsöver-

föring och erfarenhetsutbyte. 

Biblioteksplanen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Biblioteksplanen är uppdelad inom följande områden: 

Det läsfrämjande biblioteket, Det lärande biblioteket, Den demokratiska mötesplatsen, Det mång-

språkiga biblioteket, Det digitala biblioteket, Biblioteket som kulturarena samt Uppföljning av 
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biblioteksplanen. 

Inom biblioteket satsar vi på ett attraktivt utbud av media för att inspirera till läsning. Vi erbjuder 

också bibliotek som arena för litterära samtal och aktiviteter. Flera aktiviteter som vi erbjuder är 

kopplade till litteratur med syfte att främja läsning. Författarbesök hade vi på Världsbokdagen den 

23/4. Då delade vi också ut den lokala utmärkelsen Årets bokstödjare till Ragnhild Haraldsson för 

hennes ambitiösa arbete med att lyfta litteraturen och värna biblioteket i alla sammanhang. Barnbib-

liotekarien har tagit kontakt med rektorer för förskolorna och haft ett första planeringsmöte för 

framtida samarbeten. Genom att vi deltar i det delregionala projektet Gränslösa bibliotek har vår 

mångspråksbibliotekarie börjat anpassa bibliotekets samlingar med utökad information om de nat-

ionella minoriteterna. 

Leverantör av e-böcker diskuteras i regionen. Vi har beslutet att behålla nuvarande leverantör året 

ut eftersom SKLs upphandlade leverantör inte kan erbjuda ett tillräckligt stort utbud med svensk 

litteratur. De är däremot stora på andra språk. En dialog förs i regionen genom konsulenter på Kul-

tur i Väst. Vi har under våren haft ett intressant och aktuellt program och erbjudit föreläsningar och 

samtal. Föreläsningar görs i samarbete med föreningar, studieförbund och andra enheter i kommu-

nen. Bibliotekets utbud anpassas efter kommunens invånare och de behov som finns. Vi har en god 

service till vuxenstuderande och deras informationsbehov. Vi samarbetar med föreningar, studieför-

bund och andra kommunala verksamheten för att erbjuda intressanta arrangemang. Vi uppmanar 

också besökare att ha synpunkter och önskemål på bibliotekets verksamhet. 

Genom att söka medel från Stärkta bibliotek hoppas vi kunna arbeta aktivt med att söka upp ungdo-

mar på gymnasiet och fritidsgården Grottan för att planera för bra verksamhet och utveckla samar-

betsformer inför inflyttning i Centralen. Bokbussen och biblioteket har deltagit på vårmarknaden i 

Tranemo och Gölingstorp marknad för att locka nya målgrupper. Där har vi kunnat informera om 

det nya bygget och om teknikvagnen Skaparbibblan. Över 400 besök hade Bokbussen på Gölings-

torp marknad. 

Vi sökte och fick medel från Stärkta bibliotek för att utveckla ett Mobilt Makerspace, och genom det 

har vi kunnat stärka teknikutbudet i biblioteket. Skaparbibblan som verksamheten nu heter innehål-

ler 3Dskrivare, programmeringsrobotar mm. och kommer kompletteras med VR inom kort. Den 

nationella satsningen Digitalt först - innebär att bibliotekspersonal erbjuds fortbildning i form av fö-

reläsningar och workshops för att höja sin digitala kompetens. Tranemo biblioteks personal har del-

tagit på dessa utbildningar som kommer att fortgå under året. 

Bibliotekets sociala medier och hemsida används för att informera om programverksamhet och bok-

tips. Padlet är ett verktyg för digitala boktips som används för att informera lärare, andra vuxna och 

barn om bra böcker i skolåldern. Bibliotekarierna på Gymnasiet, Tranängskolan och Tranemo biblio-

tek samverkar i detta. Vi har också börjat använda rörliga bilder och annan teknik för trevliga och 

roliga presentationer. Bland annat har barnbibliotekarien varit på utbildning på Mediapoolen i detta 

och tekniken kommer läras ut till barn som deltar i projektet Sommarboken. Biblioteket erbjuder 

Tekniksupport varje vecka. Antalet besök har stadigt ökat och bibliotekets personal har varit på ut-

bildning med workshop i hur vi ska kunna vägleda och utbilda/bilda i informationsteknik. 

Utbildning i tjänsten Legimus och tillgången till digitala böcker för barn och vuxna med olika for-

mer av lässvårigheter fortgår. Bibliotekets personal utbildar även lärare/specialpedagoger. 

Mångspråk är en verksamhet som förändras och utvecklas. Just nu prioriteras de nationella 
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minoriteterna i det delregionala projektet Gränslösa bibliotek. Vi har lyft fram minoritetsspråken i 

bibliotekslokalen och informerar tydligare. Arbetet med att förstärka beståndet med litteratur på 

andra språk än svenska fortgår. Sedan årsskiftet får vi inte längre regionalt stöd för mediainköp så 

inköp får nu göras på den ordinarie budgeten. I delregionen planerar vi för att öka samarbetet för 

att kunna ge bättre service till målgruppen. Vi har en ny bibliotekarie med ansvar för mångspråk 

och det handlar inledningsvis om att skapa kontakter med andra verksamheter som mångspråkslä-

rare, SFI-lärare osv. för att utveckla verksamheten. Bland annat planerar vi en läsecirkel med lätt-

lästa böcker på svenska. 

Vi samverkar med föreningar, studieförbund, civilsamhälle och andra kommunala verksamheter för 

att ha ett aktuellt innehåll. Satsningen på utbildning i ny teknik har varit positiv och vi har haft flera 

arrangemang för Skaparbibblan som verksamheten nu heter. Vi tittar också på hur vi ska kunna ut-

veckla den verksamheten och implementera den i den ordinarie verksamheten. Någon marknadsfö-

ringsplan har inte påbörjats än. Vi försöker arbeta med att informera genom olika kanaler, riktade 

inbjudningar, sociala tjänster, affischer mm. Det har påbörjats en nationell diskussion kring mark-

nadsföring av bibliotekets verksamhet, tjänster mm. och ämnet kommer diskuteras och debatteras 

på olika chefsträffar under året. 

Vi provar olika vägar till samarbeten. Ett exempel är att delta på företagsfrukosten i juni, ett annat 

att söka kontakt med ungdomar på gymnasiet och fritidsgården Grottan för att spana på samar-

beten framöver. Det är dock arbeten som kommer påbörjas under hösten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Planering för att implementera Skaparbibblan och utvecklas den verksamheten pågår i samarbete 

med Uddebo makerspace och Svenljunga bibliotek. Vi har även sökt medel från Stärkta bibliotek till 

hjälp för detta. Besked får vi i juni. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Arbetet med medieplan har inte kommit igång än. Inte heller en samarbetsplan tillsammans med 

övriga bibliotek. Det är dock arbeten som kommer utföras så snart det är möjligt och ordinarie per-

sonal har trimmats in i organisationerna vi samarbetare med Svenljunga. 

En utbildning i boksamtal i Lättläst svenska genomförs och aktiviteter i bokcirkelform planeras i 

höst. Arbetet med att formulera ett avtal mellan skola och folkbibliotek har inte påbörjats men ett 

första möte planeras före sommaren. 

Uppföljning av biblioteksplanen har inte påbörjats än pga av hög arbetsbelastning. Bland annat har 

flera nyrekryteringar pga pensionsavgångar, två val varav EU-valet återstår samt planering och pro-

jektering av nytt bibliotek prioriterats. Uppföljningen planeras dock kunna genomföras under 2019. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -26,8 -26,8 0 

Sektionen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer i 
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sektionen. Bemanningen i sektionens planverksamhet utgörs till betydande del av inhyrda konsul-

ter. Nya redovisningsprinciper gör att kostnader för framtagande av detaljplaner inte längre får tas 

upp som investeringar, gör att samtliga dessa kostnader måste redovisas som driftkostnader. 

Personal 

Hög personalomsättning på planenheten. Samhällsplanerare har en ny tjänst på tekniska sektionen 

och en planarkitekt har valt att avsluta sin tjänst. Rekrytering pågår och tjänsterna förväntas vara 

tillsatta med start augusti-september. Ny planarkitekt startar 20/5. 

Genom att vi har ett avtal med konsulter för detaljplaner drabbas inte detaljplanearbetet nämnvärt. 

Biblioteket har rekryterat tre personer senaste tiden och är fulltaliga i augusti. 

  

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Antal personer 36 36 

Tillsvidareanställda 32 33 

Visstidsanställda 4 3 

Antal årsarbetare 27,13 27,38 

   

Timanställda 8 9 

Antal timmar 471 535 

Antal årsarbetare 0,95 0,96 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Andel män 44,4 % 36,1 % 

Andel kvinnor 55,6 % 63,9 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Totalt 1,33 % 6,43 % 

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

Om ett par veckor har vi resultaten för grundskola och gymnasieskola. Efter terminsbetygen i höstas 

från grundskolan finns en förväntan om ett bättre utgångsvärde i grundskolan. 

Budgeten är en utmaning framförallt för grundskola, särskola och gymnasieskola inkl. vuxenutbild-

ningen. 

Förskolan är stabilare avseende resultat och budget i balans. 

Sammanfattande analys 

Lärandesektionen gör sin stora kvalitetsanalys efter avslutat läsår när resultaten fallit ut. 

En delredovisning av Skolverkets samverkan för bästa skola kommer dock att redovisas i samband 
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med T1. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Skolverkets samverkan för bästa skola avslutas december 2019 men den undervisningsnära insatsen 

från Högskolan i Västt kommer att löpa på även våren 2020 men då i egen regi. 

PIF (Processer i fokus) som genomförs i F-6 avslutas likaså i december 2019 men en förlängning pla-

neras. Det finns en vision om att låta detta bli en stor och övergripande satsning över flera år. Men 

då krävs extern finansiering och medel ska sökas för detta. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -278,3 -281,3 -3,0 

Inom Lärandesektionen ligger förskolan i balans medan grundskola och gymnasium ligger med un-

derskott. 

Gymnasiet har en personalkostnad som ligger för högt i förhållande till budget i kombination med 

en budget för interkommunal ersättning (IKE) som inte går ihop. Det är lägre intäkter än beräknat 

men även högre kostnader än beräknat i den framräknade budgeten för IKE 

Grundskolan har flera enheter som ligger med för hög personalkostnad i förhållande till budget. 
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Personal 

Vi har fler tillsvidareanställda i organisationen men totalt sett färre anställda vilket är i linje med att 

vi ska ha så få timanställda som möjligt. 

Sjukfrånvaron är i stort sett identisk med föregående års siffror vilka landade på ett 4,24% för helå-

ret vilket får ses som lågt. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Antal personer 454 465 

Tillsvidareanställda 388 380 

Visstidsanställda 66 85 

Antal årsarbetare 433,46 439,40 

   

Timanställda 91 110 

Antal timmar 9 425 9 335 

Antal årsarbetare 19,04 15,92 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Andel män 17,8 % 16,8 % 

Andel kvinnor 82,2 % 83,2 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Totalt 5,83 % 5,83 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,38 % 2,18 % 
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Omsorgssektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsområden: 

1. Gemensam verksamhet omfattar omsorgssektionens 3 verksamhetschefer, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, verksamhetsutvecklare/ socialt ansvarig samordnare (vakant), systemförval-

tare och sektionschef (socialchef). 

2. Vård och omsorg omfattar verkställighet av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt kom-

munal hälso- och sjukvård. 

3. Funktionsnedsättning inkluderar verkställighet av LSS-och SoL-insatser. 

4. Individ- och familjeomsorg är det verksamhetsområde där sektionens myndighetsutövning är 

samlad. 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). Socialt stöd och 

HVB för ensamkommande barn finns också organiserad här sedan årsskiftet. 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

På grund av det förbättrade samarbetet inom och utom sektionen bedöms måluppfyllelsen vara god 

och en budget i balans prognostiseras vid årets slut. 

Sammanfattande analys 

De första månaderna på året har präglats av viss turbulens i omsorgssektionen då hela strategiska 

ledningen slutade i början av februari och ersattes av en temporär ledningsgrupp. Den nya led-

ningsgruppen har fokuserat helt på att minska kostnaderna inom verksamheten och för att lösa 

detta har sektionen jobbat intensivt för att samverkan inom och utom sektionen ska förbättrats. På 

kort tid har samverkan internt förbättrats markant vilket lett till att placeringskostnaderna inom in-

divid och familjeomsorgsområdet minskat. Vidare har personalkostnaderna minskat något inom 

vård- och omsorg till följd av både effektivare personalbemanning och minskat brukarbehov. Inom 

funktionshinderområdet har personalkostnaderna minskat mycket i förhållande till budget genom 

effektiv personalplanering. Det har, på kort tid, skapats en anda där sektionens gemensamma resur-

ser tas tillvara. Detta har skapat synergieffekter som i sin tur minskat kostnaderna drastiskt utan att 

försämra kvaliteten. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

I dagsläget tyder allt på en budget i balans i slutet av året. För att detta ska bli verklighet krävs att 

sektionen fortsätter att arbeta på samma sätt som under årets första fyra månader: bättre kostnads-

kontroll i vardagen och snabba åtgärder vid avvikelser, fortsätta förbättra samverkan och bygga 
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vidare på det som börjat fungera väl samt fortsätta diskutera prioriteringar inom sektionen och på 

ett övergripande plan tillsammans med kommunens politiker. 

IFO behöver alternativ till externa placeringar för att bättre komma i budgetbalans. Idag köps dyra 

externa placeringar som det görs en bedömning kring att vi skulle kunna klara i egen regi med ett 

eget HVB. IFO behöver påbörja ett arbete där hemmaplanslösningar är ett första hands alternativ, 

både för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Vi behöver även hitta ett tätare sam-

arbete med kranskommunerna när det gäller våld i nära arbetet och placeringar gällande skydd som 

kan komma som ett led i detta och inte heller där köpa dyra externa placeringar. 

Tillsättningen av ytterligare 2 fältsekreterare är även det en åtgärd för att kunna jobba mer förebyg-

gande och på så vis få färre utredningar och därav även färre placeringar. Förebyggande arbete 

måste ske långt ner i åldrarna. Det förebyggande arbetet som även ska innehålla vräkningsförebyg-

gande arbete skall visa sig i att antalet handläggare inte behöver växa mer än det är i dagsläget. 

Dock ökar antalet ärenden per biståndshandläggare och detta går ej att förebygga utan kan bara föl-

jas nogsamt för att behålla en god arbetsmiljö för medarbetarna. Samtliga kommande vakanser ska 

dock analyseras innan återbesättning sker. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Tranemo kommun ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart sam-

hälle i alla avseenden 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Sektionen har precis haft analysverkstad och på den gjort en första planering av verksamheten för 

2019. Arbetet med mål har dragit ut på tiden dels på grund av nya mål och chefsbyten inom sekt-

ionen samtidigt som ett intensivt arbete med att öka brukarfokus pågår. Vidare har stort fokus lagts 

på att få ekonomisk balans i sektionen. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Merparten av de planerade aktiviteterna skjuts på till resterande del av året. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

En uppföljning är planerad till hösten och i samband med kommer också aktiviteter för 2020 plane-

ras in. 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten i omsorg 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Detta är sektionens huvudmål, på enheterna har det omformulerats till: Brukaren/patienten ska vara 

huvudperson i sin egen vardag. Inom hemtjänsten är brukarna idag mycket nöjda med vårt arbete. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 
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I stort har de planerade aktiviteterna genomförts eller påbörjats. 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Inga direkta ändringar kommer ske inom sektionen utan arbetet med att hitta små förbättringar i 

vardagen fortgår. 

Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och che-

fer 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Införandet av SBAR, som är ett strukturerat kommunikationssätt inom vården ska implementeras i 

verksamheten under året. 

Ytterligare aktiviteter kommer att planeras in under året. Bland annat förs dialog med personal-

funktionen om hur kommunen och sektionen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det stän-

diga arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete gör att målet i allt väsentligt är uppfyllt. 

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Sektionens arbete har helt fokuserats på att få en ekonomi i balans vilket i dagsläget också är fallet. 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -274,7 -274,7 0 

Omsorgssektionen beräknas uppnå en budget i balans under år 2019. Prognosen visar förvisso på ett 

överskott i nuläget med +1,3 mnkr, men det finns samtidigt kännedom om ett till två eventuellt 

kommande ärenden inom individ och familjeomsorgen som kan generera högre kostnader under 

hösten om det inte finns möjlighet att erbjuda hemmaplanslösningar. Viss osäkerhet råder även 

kring bidragen från Migrationsverket för ensamkommande barn, då de grundar sig på att ungdo-

marna får studiestöd året ut. Vid uteblivna studiestöd uteblir även bidraget från Migrationsverket. 

Prognosen sätts därför med viss försiktighet till +/-0. 

Omsorgssektionen har under året haft ett flertal vakanser avseende chefer samt för handläggare av 

barn och unga, vilket sammantaget beräknas ge ett överskott med ca +2,1 mnkr. Vakanserna plane-

ras att återbesättas under hösten samt vid årsskiftet. En av de vakanta handläggartjänsterna för barn 

och unga omvandlas istället till två nya fältsekreterare under hösten, i syfte att lägga mer fokus på 

förebyggande insatser för barn och unga. Det pågår även en översyn av tjänster utifrån omorgani-

sation och vad individ- och familjeomsorgen kan jobba mer kostnadseffektivt med, bland annat när 
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det gäller bostäder till de som inte kan få eget hyreskontrakt, men även vad gäller familjerätt och 

familjerådgivning som i dagsläget har fått ökade kostnader. 

Kostnader för ensamkommande barn ser i nuläget ut att ge ett överskott med +1,0 mnkr. Detta beror 

i huvudsak på oväntade, inkomna bidrag från Migrationsverket för 2017 och 2018 som varit för 

osäkra för att bokas upp i tidigare års bokslut. Därför ger dessa bidrag en positiv engångseffekt un-

der 2019. Planering sker dessutom för nedläggning av kommunens stödboende för ensamkom-

mande barn till den 30 juni, vilket bidrar till minskade kostnader under årets andra hälft. 

För boende i grupp- eller servicebostäder med LSS- eller SoL-insatser beräknas ett överskott med 

+4,3 mnkr. Vårdbehovet har minskat och bemanningen har därför kunnat sänkas i några boenden. 

Största anledningen till överskottet, +2,9 mnkr, är dock nedläggning av en verksamhet som startades 

upp kring en brukare under 2018.  I skrivande stund är det osäkert om eller när ärendet kommer tas 

upp igen. För tillfället är ärendet placerat inom psykiatri på SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus). 

Ett nytt projekt, den så kallade trappstegsmodellen, startades upp i februari år 2018. Projektet delfi-

nansieras av svenska ESF-rådet och syftar till att personer med beslut om daglig verksamhet eller 

daglig sysselsättning ska kunna komma ut i arbetslivet och få en ökad möjlighet till att bli självför-

sörjande.  Projektet har fallit väl ut, och hittills har 15 personer fått en extern sysselsättning. Detta 

har minskat antalet deltagare i daglig verksamhet och bemanningen har därför kunnat sänkas vid 

vakanser. Detta, tillsammans med vakanshållande av en stödpedagogtjänst, beräknas ge ett över-

skott med +1,1 mnkr för daglig verksamhet. 

I mitten av april anställdes fyra nya verksamhetsledare inom verksamhetsområdet funktionsned-

sättning. En samordnartjänst omvandlades dessutom till en femte verksamhetsledare. Syftet med 

implementeringen är att skapa en hållbar långsiktig plattform för implementering och uppföljning 

av utvecklingsinsatser, kvalitets- och målarbete. Vi är övertygade om att denna kostnad vägs upp av 

att vi ständigt kan implementera utvecklingsinsatser och arbetssätt för ny personal och vikarier mot-

satt dagens ineffektivitet där satsningar oftast görs i skov och således dör ut när rörligheten av per-

sonal är konstant. Verksamhetsledarna kommer även att stötta upp chefer för att skapa möjlighet att 

arbeta förebyggande och utvecklande i samtliga led. De nya verksamhetsledarna bekostas till viss 

del av projektmedel, men beräknas därutöver ge ett underskott med -0,7 mnkr. Tjänsterna finansie-

ras genom sänkt bemanning inom daglig verksamhet samt genom omvandling av tidigare stödpe-

dagogresurser. 

Ett nytt ärende inom personlig assistans som utförs av extern utförare har tillkommit, vilket bidrar 

till ett underskott med -0,4 mnkr.  

Inom vård och omsorg finns ett besparingskrav med -2,8 mnkr.  I nuläget beräknas besparingskra-

vet endast uppnås med +0,2 mnkr på grund av följande: 

• Sänkt bemanning i ett vård- och omsorgsboende, delvis på grund av flertalet tomma platser, 

vilket ger +0,5 mnkr i beräknat överskott. 

• Brist på hälso- och sjukvårdspersonal ger istället ett beräknat underskott med -0,2 mnkr på 

grund av ett högre löneläge för rehab-personal samt befarade kostnader för övertid och be-

manningsföretag avseende sjuksköterskor under sommaren. 

• Ökade kostnader för hemtjänsten vid införande av nyckelfria lås ger ett förväntat underskott 

med -0,1 mnkr. Förhoppningen är att införandet ska förkorta restiden för hemtjänstpersona-

len och därmed sänka personalkostnaderna under hösten. Samtidigt ser behoven ut att öka i 
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ett av kommunens hemtjänstområden, vilket kan kräva en högre bemanning än nuvarande 

prognos. 

I syfte att uppnå besparingskravet inom vård och omsorg pågår en fortsatt diskussion kring olika 

åtgärdsförslag, däribland möjligheten till en förbättrad samverkan mellan verksamheterna för att 

uppnå en effektivare verksamhet. 

Kostnader för externa placeringar i HVB (hem för vård och boende), konsulentstödda familjehem 

samt familjehem inom kommunen beräknas sjunka från 27,0 mnkr år 2018 till 21,2 mnkr under 2019. 

Fortfarande återstår dock -3,4 mnkr för att uppnå en budget i balans och ett aktivt arbete pågår med 

att hitta alternativa, hållbara och mer kostnadseffektiva lösningar. Nytt HVB för barn och unga är 

under projektering och skulle innebära att vi kan erbjuda 6 interna platser istället för dyra köp ex-

ternt. Gällande de placeringar som finns externt och som pågått länge i andra kommuner kommer 

det ansökas om överflytt till deras nya hemkommuner. Det pågår även framtagande av rutin för 

egenavgifter vid placering, både för vuxna och för vårdnadshavare där placering skett med sam-

tycke. 
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Personal 

Under årets första månader har ett intensivt arbete pågått med anpassningar i verksamheten för att 

klara årets budget. Efter fyra månader visar utfallet att personalkostnaderna minskar kontinuerligt 

och trots anpassningarna har sjuktalen minskat jämfört med föregående period 2018. Sjuktalen ökar 

dock inom vissa verksamheter, vilket måste djupanalyseras och följas framöver. 

Trots att personalkostnaderna har minskat syns en ökning när det gäller antalet årsarbetare. Det be-

ror på att tjänsterna inom omsorgssektionen har skrivits om till heltid. Medarbetarna väljer dock 

inte alltid att arbeta heltid, vilket gör att det ser ut som att vi har fler årsarbetare än det faktiskt mot-

svarar i verkligheten. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Antal personer 469 476 

Tillsvidareanställda 418 428 

Visstidsanställda 51 48 

Antal årsarbetare 454,18 427,18 

   

Timanställda 20 204 

Antal timmar 14 529 18 756 

Antal årsarbetare 29,35 43,02 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Andel män 8,1 % 6,9 % 

Andel kvinnor 91,9 % 93,1 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Totalt 9,62 % 10,06 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 4,16 % 4,31 % 
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Teknisk sektion 

Sektionernas måluppfyllelse och ekonomi 

Verksamhetsområde 

I tekniska sektionens verksamhetsområde ingår följande: 

* Övergripande verksamhet 

* Lokalförsörjning, skog och park, bostadsanpassning 

* Kost 

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

 

Sammanfattning  

Sammanfattande resultat 

Sektionens prognos är att budget i balans uppnås totalt, dock med underskott för lokalförsörjning. 

Målen beräknas uppnås helt eller delvis. 

Sammanfattande analys 

Ett tydligt målarbete är framtaget för kostenheten och verksamheten har fördelat ansvarsområden 

mellan sig med kontinuerlig uppföljning. Verksamheten följer lagd plan, och prognosen för reste-

rande aktiviteter ser god ut. Verksamheten arbetar aktivt med budget och gör månadsvis uppfölj-

ning både vad gäller personal och livsmedelsbudget. Åtgärder sätts in där behov finns, verksam-

heten har ett tydligt förhållningssätt vad gäller inköp och bemanning, vilket sammantaget gör att 

prognosen för budget i balans ser god ut. 

Inom renhållningsverksamheten har stort fokus lagts på införandet av matavfallsinsamling. Inom 

tätorten har nya kärl levererats ut till villahushåll, och informationsmöten för hushåll på glesbygd 

har hållits vid 6 tillfällen. På återvinningscentralen Returen har krav på genomskinliga säckar in-

förts vid lämning av avfall, för att lättare kunna se eventuella felsorteringar. 

Införandet av nytt hämtningssystem och nya rutiner på återvinningscentralen är stora och tidskrä-

vande projekt vilket gör att en del andra aktiviteter får stå tillbaka under en tid. Projekten kommer 

att medverka till god måluppfyllelse på flera av verksamhetens mål. 

Framtiden/ åtgärder för fortsatt utveckling 

Regelbunden uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål gör att verksamheterna är väl insatta i 

sin budget och ser eventuella förändringar tidigt vilket gör att lämpliga åtgärder kan sättas in di-

rekt. Dock ser sektionen svårigheter att göra ytterligare besparingar inom flera verksamheter, utöver 

de anpassningskrav som redan finns i budgetramen. 

I nuläget finns ett antal fastigheter som är helt eller delvis vakanta. Arbetet med att utnyttja samtliga 

lokaler så långt som möjligt med egen verksamhet kommer att fortsätta. I de fall där lokaler som 
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verksamheten inte har behov av finns i kommunens fastigheter ska dessa erbjudas till externa hyres-

gäster där det är möjligt för att på så sätt öka intäkterna. För vissa verksamheter hyrs externa loka-

ler, när kommunen får vakanta lokaler i egna fastigheter kommer möjligheten att inrymma dessa 

verksamheter att utredas. 

För att öka tryggheten på sim- och idrottshallen utökas samarbetet med kommunens fältassistenter. 

Renhållningsverksamheten har i samband med informationsträffar om matavfallsinsamling upp-

märksammat ett stort behov av information om avfallsfrågor. De flesta vill göra rätt, men kunskap 

saknas. Arbetet med informationsprojekt kommer därför att fortsätta, för att nå människor på olika 

sätt. 

Uppföljning av sektionernas resultatmål 

Verksamheten ska vara effektiv och ha ett gott bemötande i kontakten 

med medborgarna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Renhållningsverksamheten har genomfört informationsmöten för avfallsinsamling på glesbygden 

vid 6 tillfällen. Det har varit uppskattat att få möta ansvariga, få information samt möjlighet att 

ställa frågor. Många positiva synpunkter har inkommit från kunder i tätort där matavfallsin-

samlingen startat. 

På simhallen har man genomfört enkätundersökningar, och i vissa fall har gästernas önskemål kun-

nat tillgodoses. 

Kostenheten genomför aktiviteter för att skapa en tydligare bild av kostenhetens verksamhet. Ar-

bete pågår med att skapa en tydlig menylayout, samt att menyer ska finnas tillgängliga på hemsidan 

samt via appen skolmaten. Stor vikt läggs vid att skapa ökad delaktighet på matråd, kostråd och 

föräldramöten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Tranemo kommun ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart sam-

hälle i alla avseenden 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Kostenheten följer aktivt måttet för koldioxidekvivalenter, där målet är satt till under 2,0 Co2E/kg 

livsmedel. Första kvartalet 2019 var resultatet 1,91 Co2E/kg. En salladsstandard som är säsongsan-

passad har införts i förskola/skola och äldreomsorg. 

Andelen ekologiska livsmedel är över målet, första kvartalet uppgick inköpen till 43,3% och arbetet 

med att bibehålla eller öka nivån pågår ständigt. 

Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår, bland annat genom ventilationsåtgärder på 
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kommunens fastigheter. Vid ombyggnaden av Grimsås skola planeras för installation av solceller. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria (Frisk luft) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Möjligheten att sätta upp elladdstolpar vid kommunhuset utreds, för att kunna byta någon eller 

några av poolbilarna mot elbilar. Vid ombyggnad av Grimsåsskolan planeras för solceller. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Minska energianvändningen (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Energimål ska finnas på samtliga kommunens fastigheter. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Avfallshantering (God bebyggd miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Fokus under 2019 ligger på införandet av matavfallsinsamling, informationsmöten för glesbygd har 

genomförts under 6 tillfällen. Genomskinliga säckar har införts på åvc, för att minska risken för fel-

sortering. 

Kostenheten arbetar aktivt med att minska serveringssvinnet och mätningar görs dagligen i samt-

liga kök. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Öka andelen ekologisk mat och produkter (Giftfri miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Nytt livsmedelsavtal gäller fr o m våren 2019, avtalet är utformat för att underlätta inköp av ekolo-

giska livsmedel. Utfallet ligger högre än målet, och arbete pågår löpande för att behålla nivån. 
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Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Det miljövänliga resandet ska öka (Frisk luft) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Möjligheten till att sätta upp elladdstolpar vid kommunhuset utreds, för att kunna byta ut någon 

eller några av poolbilarna mot elbilar. 

Gång- och cykelväg kommer att byggas från Uddebo till kommungränsen mot Svenljunga. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

GC-vägen mot Svenljunga blev senarelagd (planerad start under 2018) då medfinansiering söks från 

Trafikverket, besked väntas 30/6. 

God dricksvattenkvalitet i kommunen (Vatten) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Arbetet med att fastställa vattenskyddsområden pågår. Skyltar beräknas sättas upp under hösten. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja, med viss försening. 

Giftfri förskola (Giftfri  miljö) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Vid renovering av förskolorna Bikupan och Solhagen kommer mattorna att bytas ut mot bättre alter-

nativ. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och che-

fer 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

Inom kostenheten har bemanningen setts över och andelen ensamkök minskats, för att minska sår-

barheten. Andelen pooltjänster har ökats och aktivt arbete pågår med rekrytering av vakanta tjäns-

ter. Inom fastighet kommer en teamövning att genomföras för att stärka gemenskapen, och utbild-

ning inom ergonomi kommer att genomföras under hösten. Husmöten har införts där personal som 
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arbetar i samma fastighet, både från tekniska och verksamheterna, träffas. Husmötena har varit 

uppskattade, och kommer att fortsätta med en frekvens av två gånger per år. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskriv de viktigaste aktiviteterna ni planerat för perioden: 

För att kunna öka avkastningen från kommunens skogar samt för att kunna sköta skogen på ett sätt 

som gör att framtida värde säkras har en skogsarbetare anställts, en arbetsplan fram till hösten har 

upprättats. 

Inom kostenheten pågår aktivt arbete för att minska serveringssvinnet, en större uppföljning kom-

mer att göras halvårsvis. 

Har ni kunnat genomföra de aktiviteter som ni planerat 

Ja 

Om inte, vad kommer ni ändra inför nästa period? 

Ekonomisk prognos 

Ekonomisk prognos och större avvikelser, mnkr 

  Budget Prognos Resultat 

Summa drift -84,5 -81,2 +3,3 

För färdtjänst är prognosen ett överskott på 3,5 mnkr då resande minskat med ca 45 % jämfört med 

tidigare. Genom bättre möjligheter till uppföljning har bland annat samåkandet ökats, och vilka re-

sor som ska belasta färdtjänstverksamheten har tydliggjorts. 

Samtliga lägenheter på Ängslyckan i Grimsås är vakanta och intresse från externa hyresgäster sak-

nas. Diskussioner pågår med omsorgssektionen om hur fastigheten kan användas för egen verksam-

het, tills dess inkommer inga hyresintäkter vilket medför ett prognosticerat underskott på 0,2 mnkr. 

Ett åskoväder under april orsakade skador på flera av kommunens fastigheter. Kostnaderna för att 

åtgärda dessa är i nuläget inte kända, men detta kan medföra att underskottet ökar. 

Renhållningsverksamhetens prognos är ett underskott på 0,7 mnkr som en följd av högre kostnader 

i och med nytt hämtningssystem med matavfallsinsamling. Underskottet är planerat för att minska 

det ackumulerade överskottet. 

För övriga verksamheter är prognosen ett resultat enligt budget. 

Budgeten för samverkansnämnden för miljö och bygg i Gislaved baserades på kostnaden för den 

tidigare samverkan med Ulricehamn. Det kommer under året att uppstå kostnader som ej kommer 

att kunna inrymmas i denna budget, men i nuläget är det inte möjligt att uppskatta hur stor 
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ökningen blir. Intäkter för tillsyn kommer att faktureras först när arbetet utförts, och det finns även 

osäkerhet i hur stor organisation som behövs. 

Personal 

Långtidssjukskrivningarna har ökat jämfört med motsvarande period förra året, främst på kosten-

heten där det finns sjukskrivningar både på heltid och deltid. Orsakerna är både arbetsrelaterade 

och beroende på andra faktorer. Rehabiliteringsprocesser pågår, och man arbetar också med hur 

man kan förbättra förhållandena på arbetsplatserna för att underlätta vid återgång i tjänst. 

Som en följd av sjukskrivningarna har också antalet timanställda och deras arbetade timmar ökat. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Antal personer 115 114 

Tillsvidareanställda 102 100 

Visstidsanställda 13 14 

Antal årsarbetare 110,99 109,46 

   

Timanställda 43 25 

Antal timmar 2 571 2 192 

Antal årsarbetare 5,19 4,35 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Andel män 44,4 % 43,0 % 

Andel kvinnor 55,6 % 57,0 % 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 

Totalt 9,77 % 9,07 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 6,12 % 4,04 % 

 


