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§ 14 Budget- och verksamhetsuppföljning T1 KS/2022:261
Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner tertialuppföljning per sista april 2022.

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen
•
•

Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr
avseende verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022.
Ombudgeterar investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till
Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för
VA verksamhetsnära fram till 2024.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personaloch verksamhetsuppföljning.
Den ekonomiska prognosen uppgår till 34,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med
budgeterade 20,0 mnkr. Sektionerna påvisar samlat ett positivt resultat på 1,6 mnkr.
Tranemo kommun förväntas uppnå fyra av fem (prognos kan inte lämnas på samtliga fem
mål) finansiella mål samt fyra av fyra verksamhetsnära mål. Den samlade bedömningen blir
således att kommunen förväntas uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut.
Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i
rapporten.
-Ombudgetera 1,2 mnkr på verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022. På totalen är
kostnadsmassan oförändrad.
-Ombudgetera 8,0 mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta föreslås ske genom
att investeringstakten sänks för VA verksamhetsnära, vilket innebär att den totala budgeten
för VA 2023-2027 förblir oförändrad.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.
Investeringsbudgeten justeras enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen:
- Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr avseende
verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022 (nettoeffekten är plus minus lika med noll.
Mer investeras 2022 och mindre 2024).
- Ombudgetera investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till
Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för VA
verksamhetsnära fram till 2024 (nettoeffekten är plus minus lika med noll. Investeringen av
Grimsås reningsverk blir dyrare motsvarande medans det årliga underhållet minskas med
motsvarande. Vi kommer att behöva minska takten gällande ledningsrenoveringar och
reinvesteringar på våra verk (utbyte av maskiner, pumpar mm) samt i vår maskinpark. Det
är hanterbart, men vi riskerar att på sikt (10–15 år) skapa större kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-18
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 1, 2022

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff, HRstrateg Lillemor Blom, sektionschef Patrik Westerlund, sektionschef Angela Madsen Jonsson
och tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att Budgetutskottet ska föreslå
Kommunstyrelsen att ombudgetera 2,3 miljoner kronor av kommunreserven varav 2,0
miljoner kronor ges till samhällssektionen, 0,2 miljoner kronor ges till lärandesektionen och
0,1 miljoner kronor ges till omsorgssektionen.
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att avslå Haglunds förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att budgetutskottet avslår Haglunds (C)
yrkande. Omröstning begärs.
Budgetutskottet godkänner följande beslutsgång;
Ja-röst för avslag av Haglunds (C) förslag
Nej-röst för bifall av Haglunds (C) förslag
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för avslag mot 4 nej-röster för bifall beslutar budgetutskottet enligt
ordförandens förslag.
Omröstning ombudgetering av
kommunreserv
Ja-röst
Anders Brolin (S)

X

Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Nej-röst

avstår

Caroline Bergmann (Mp) X
X

Per Simonson (Kd)
Gunilla Blomgren (L)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Stephan Bergman (M)

X

Lennart Haglund (C)

X

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Lovisa Wirdemo
Avtalscontroller
Datum: 2022-05-18
Dnr: KS/2022:261

Tjänsteskrivelse om budget- och
verksamhetsuppföljning Tertial 1 - 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
•

Godkänner tertialuppföljning per sista april 2022.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
•
•

Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om
1,2 mnkr avseende verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022.
Ombudgeterar investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om
8,0 mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt
investeringstakten för VA verksamhetsnära fram till 2024.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-,
personal- och verksamhetsuppföljning.
Den ekonomiska prognosen uppgår till 34,3 mnkr i balanskravsresultat, att
jämföra med budgeterade 20,0 mnkr. Sektionerna påvisar samlat ett positivt
resultat på 1,6 mnkr.
Tranemo kommun förväntas uppnå fyra av fem (prognos kan inte lämnas på
samtliga fem mål) finansiella mål samt fyra av fyra verksamhetsnära mål. Den
samlade bedömningen blir således att kommunen förväntas uppnå god
ekonomisk hushållning vid årets slut.
Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras
enligt förslaget i rapporten.
-Ombudgetera 1,2 mnkr på verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022. På
totalen är kostnadsmassan oförändrad.

-Ombudgetera 8,0 mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta föreslås
ske genom att investeringstakten sänks för VA verksamhetsnära, vilket innebär
att den totala budgeten för VA 2023-2027 förblir oförändrad.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.
Investeringsbudgeten justeras enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen:
- Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2
mnkr avseende verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022 (nettoeffekten är
plus minus lika med noll. Mer investeras 2022 och mindre 2024).
- Ombudgetera investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0
mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt
investeringstakten för VA verksamhetsnära fram till 2024 (nettoeffekten är plus
minus lika med noll. Investeringen av Grimsås reningsverk blir dyrare
motsvarande medans det årliga underhållet minskas med motsvarande. Vi
kommer att behöva minska takten gällande ledningsrenoveringar och
reinvesteringar på våra verk (utbyte av maskiner, pumpar mm) samt i vår
maskinpark. Det är hanterbart, men vi riskerar att på sikt (10–15 år) skapa större
kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-18
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 1, 2022

Föredragning och debatt
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Förslag till beslut på sammanträdet
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Beslutsgång
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Konrad Fredh

Lovisa Wirdemo

Ekonomichef

Avtalscontroller

Sektionernas budget- och verksamhetsplanering 1, 2022
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Tranemo kommun
Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Tranemo kommunkoncern lämnar prognos om ett resultat på 34,8 mnkr år 2022 och kommunen ett
balanskravsresultat på 32,0 mnkr. Det är ett högt resultat som bland annat beror på höga skatte- och
bidragsintäkter, även om det inte är samma ökningstakt som föregående år.
Vidare står Tranemo kommun inför stora investeringar i bland annat bostadsbyggande och infrastruktur som behöver göras för att nå målet 14 000 invånare till år 2035. Samtidigt har Tranemo som
mål att självfinansieringsgraden för alla investeringar som görs inom skatteverksamheten ska uppgå
till minst 100 procent. För att leva upp till målet och en god ekonomisk hushållning behöver koncernen fortsatt visa på ett starkt resultat.
Kommunens fyra övergripande mål antas uppnås vid årets slut likaså tre av fem finansiella mål. Totalt sett är därför kommunen på god väg att nå god ekonomisk hushållning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsanalys
Förutsättningarna för att utföra det kommunala uppdraget påverkas starkt av ekonomiska och sociala förhållanden som kan vara både av nationell och internationell karaktär. Nedan beskrivs några
av de förutsättningarna som har haft, och som kommer ha, betydelse för den kommunala servicen i
Tranemo kommun.
Kriget i Ukraina påverkar starkt hela världen, inte allra minst Europa och sedermera Sverige. Enligt
UNHCR har cirka 6 miljoner människor flytt från Ukraina sedan invasionen påbörjades, varav
40 000 av dessa har anlänt till Sverige. I början av mars beslutade EU om att aktivera massflyktsdirektivet som innebär att de som flyr från Ukraina automatiskt får uppehålls- och arbetstillstånd
inom unionen. Utgifterna ska bekostas av staten och kommuner och regioner kommer bli kompenserade för de kostnader som uppstår. Migrationsverket prognos från slutet av april antar att cirka
80 000 personer från Ukraina kommer söka skydd i Sverige under 2022. För att klara av ökade kostnader för bostäder och ersättningar till kommuner, regioner och personer som beviljas tillfälligt
skydd i Sverige föreslås i vårändringsbudgeten för 2022 en utökad tilldelning på 9,8 miljarder kronor till myndigheten.
Som en följd av både pandemin och kriget har en rekordhög inflation uppnåtts under våren, vilket
startade redan under 2021 med stigande priser på främst el och drivmedel. Inflationstakten enligt
KPIF (konsumentprisindex med fast ränta), innebärande förändringen från samma månad föregående år, var 6,4 procent i april 2022. Den höjda inflationen har nått hela världen vilket föranleder en
global uppgång för marknadsräntorna. I Sverige har Riksbanken höjt reporäntan för att strama åt
penningpolitiken vilket i sin tur får effekt av högre räntor för hushållen, företagen och den offentliga
sektorn. Även svenska producent- och konsumentpriser drivs upp till följd av kriget och hushållens
disponibla inkomst dämpas av höga energi- och livsmedelspriser.
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När pandemin intågade under första halvan av 2020 fick världsekonomi en snabb konjunkturnedgång och minskning av BNP på grund av bland annat lägre konsumtion av hushållen. I EU (Eurozonen) minskade BNP under 2020 med 6,7 procent som en följd av omfattande restriktioner och därmed svårigheter till att upprätthålla konsumtionen. Bland de europeiska länderna var bland annat
Spanien, Italien och Grekland svårt drabbade med ett BNP-fall på närmare 10 procent. Samtliga av
dessa länder har i normala fall en hög andel turism och generellt har liknande länder som dem blivit
hårdare drabbade på grund av ett minskat resande. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner kommer BNP-tillväxten fortsätta dämpas under år 2022 och 2023.
Både kommuner och regioner visade höga resultat år 2021 som till stor del berodde på snabbare
ekonomisk återhämtning efter pandemin än prognostiserat samt högre finansiella intäkter. Kommunerna hade ett sammantaget resultat på 47 miljarder kronor och enbart tre stycken kommuner redovisade ett negativt resultat. Kommande år antas kommunerna ha en god intäktsutveckling med en
genomsnittlig skatteintäktsutveckling på cirka fyra procent. Däremot kommer det generella statsbidrag att minska bland annat för ändring av reseavdraget, ändrat grundavtal för höjd pensionsålder
och avveckling av de bidrag som funnits kopplade till pandemin. Enligt SKR:s prognos för år 2023
kommer även pensionskostnaderna för kommunerna (samt regionerna) att kraftigt öka. Totalt handlar det om en ökning om cirka 17 miljarder kronor för kommuner nästa år i jämförelse med år 2022.
Förklaringen till ökningen beror främst på en kraftig ökning av prisbasbeloppet, nytt avgiftsbestämt
pensionsavtal med höjda premienivåer samt högre löneökningar. I kommunerna är det framförallt
det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, som står för cirka 40 procent av kostnadsökningen till följd av
höjda premier för den avgiftsbestämda delen. De goda resultat som kommunerna har sett de senaste
åren kommer hålla i sig även år 2022 och generellt motsvara cirka fyra procent av skatter och generella statsbidrag. Däremot antas kommande års resultat vara så svagt som en tiondel av årets resultat främst drivet av högre pensionskostnader samt högre pris- och löneökningar. Det innebär enligt
SKR att redan nästa år förväntas flera kommuner och regioner få ett underskott, om inte kraftiga effektiviseringsåtgärder eller statliga intäktsförstärkningar vidtas.
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterat mål

Måluppfyllnad

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten

las

Hållbart samhälle
14 000 invånare 2035
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Målet är på väg att uppfylMålet är på väg att uppfyllas
Målet är på väg att uppfyllas
Målet är på väg att uppfyllas

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten
Indikator

Kommentar
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Mätningen pågår under maj månad och utfall
presenteras i delårsbokslutet.

Digital mognad (DiMiOS)

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Bland annat har en obligatorisk utbildning genomförts för alla respondenter till undersökningen.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
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Indikator

Kommentar
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?

Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?

För målet om brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten finns inga utfall för helåret
2022. Däremot har förvaltningen genomfört egna stickprov avseende indikatorn ”personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde”. Sammanlagt har 20
stickprov genomförts under vecka 16 och 17 inom hemtjänst Dalstorp och Limmared/Länghem. I
utfallet kan konstateras att antalet besök till stor del beror på insatser och dess täthet och om det är
dubbelbemanning och delegeringar. Urvalet inom stickproven är en blandning av dubbelbemanning, några med fler besök och några med färre per dag. I dessa 20 stickprov ser verksamheten inte
något oroväckande. Besöken håller sig mellan 10–15 och i ett enstaka fall 18 besök.
Utöver ovanstående kan nedanstående delar rapporteras avseende tertial 1 kopplat till målet.
Förberedelse inför valet
Under årets första månader har intensivt arbete pågått kopplat till valet. Det handlar om allt ifrån
utbildning av röstmottagare, organisering i vallokaler, valkommunikation, säkerhet i samband med
valet mm.
Samverkan
Barn- och ungdomssamverkan (BUS) som primärt återfinns mellan lärandesektionen, omsorgsektionen och samhällssektionen är ett viktigt verktyg för brukarens perspektiv. En gemensam överenskommelse mellan lärandesektionen och omsorgssektionen är framtagen och kompletterad med en
aktivitetsplan med operativa nedbrytningar för vad som ska genomföras under året. Ett konkret exempel på utfall av samverkan är en framtagen plan avseende hedersrelaterat våld.
Språkutveckling och tidiga insatser
Flera insatser med språkutveckling och tidiga insatser har satts igång inom projektet för nyanländas
lärande. Arbetet är viktigt för alla barn men speciellt viktigt för barn med annat modersmål. En utredning om modersmålsundervisning är också genomförd för att säkra att det lagstyrda genomförs.
Ett samarbete med grannkommunerna har också kommit igång för att lättare säkra behörighet hos
lärarna.
Tvärpolitisk plan
Den tvärpolitisk planen gällande skolan är ett viktigt politiskt dokument som antagits. 24 uppdrag
har initierats vilka det arbetas med där några är färdiga för redovisning. Flera av uppdragen omfattar lokaler och lokalöversyner för att se till att fylla tomma platser samt få plats där det är trångt.
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Föreningar/civilsamhälle och företagslots
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att göra attraktiva utemiljöer och ökar samarbetet med föreningar och byalag. Samtidigt är arbetet med nytt bidragssystem förankrat med föreningslivet och
därmed inne i slutfasen. Dialog med inte mindre än 42 olika föreningar har gett oss bra input som vi
tagit med i arbetet. Företagslots är infört och finns tillgänglig för näringslivet på Centralen varje
vecka för spontana möten. Slutligen har den öppna verksamheten på fritid kommit i gång på ett bra
sätt med många besökare varav ca 50 % tjejer, vilket är en framgång då tjejerna varit underrepresenterade tidigare.

Hållbart samhälle
Indikator

Kommentar

Trygghetsindex
Avtalstrohet T1 2022 (Bokslut 2021)
Service 91% (97%)
Lärande 80% (69%)
Omsorg 82% (81%)
Samhäll 82% (85%)
Kommunen 83 % (81%)

Avtalstroheten ska öka

Under de senaste åren har kommunen arbetat
för att förbättra avtalstroheten. Detta arbete har
främst skett genom införandet av kommunens
beställarorganisation. Här har antalet beställare
minskat från potentiellt samtliga anställda till
cirka 150 stycken som genomgått utbildning
och hålls löpande uppdaterade.
Jämför vi årets samlade avtalstrohet om 83 %
med när första mätningen gjordes (70 %) så är
det stora förbättringar. Givet en inköpsvolym
om 70 mnkr så har avtalstroheten ökat för cirka
7 mnkr av dessa. I normalfallet görs inköp på
avtal till cirka 20 % lägre kostnad, vilket teoretiskt gett en lägre inköpskostnad om 1,4 mnkr
spritt över hela organisationen. Detta går inte
per produkt eller tjänst att fullt ut följa. Utöver
rätt priser följs också andra delar som kommunen ställt krav om inom bland annat social- och
ekologisk hållbarhet.
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Prognosen är att målet inte uppnås under 2022

Andel uppfyllda klimatlöften

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Prisökningarna på livsmedel innebär att
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Indikator

Kommentar
förändringar i matsedeln inom skola och förskola måste göras för att budgeten ska hållas.
Priserna på livsmedel som innebär ett lägre klimatavtryck har ökat kraftigt, varför livsmedel
som är sämre miljömässigt måste väljas istället.
Dock fortsätter arbete med att minska matsvinnet. Vi jobbar med att hitta formerna för hur vi
kan hitta analysera inköpens klimatpåverkan
och ställa lämpliga krav i upphandlingar.
Framtagande av en laddinfraplan har påbörjats
där samtal inletts med Tranemo bostäder men
även tittat på den egna förvaltningens behov.
En större solcellsanläggning förberedes vid utbyggnad av returen. I och med ombyggnaden
kommer även åtgärder göras för att underlätta
återbruk.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Arbetet fortsätter under resterande del av året.
Livsmedelspriser är svårt att påverka men vi är
många kommuner i samma båt, med gemensamma mål underlättas möjligheten att hitta
lösningar och samverkan.
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Inget årsmedelvärde på indikatorn i samband
med avstämning av tertial 1.

Långtidsarbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde,
andel (%) av arbetslösa

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Inget årsmedelvärde på indikatorn i samband
med avstämning av tertial 1.

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde,
andel (%) av arbetslösa

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
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Indikator

Kommentar
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Inget årsutfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.

Invånare som någon gång under året erhållit
ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?

För målet hållbart samhälle finns inga utfall för helåret 2022. Däremot finns på några av indikatorerna utfall och prognoser avseende årets första fyra månader.
Avtalstrohet
Under de senaste åren har kommunen arbetat för att förbättra avtalstroheten. Detta arbete har
främst skett genom införandet av kommunens beställarorganisation. Här har antalet beställare
minskat från potentiellt samtliga anställda till cirka 150 stycken som genomgått utbildning och hålls
löpande uppdaterade.
Jämför vi årets samlade avtalstrohet om 83 % med när första mätningen gjordes (70 %) så är det
stora förbättringar. Givet en inköpsvolym om 70 mnkr så har avtalstroheten ökat för cirka 7 mnkr av
dessa. I normalfallet görs inköp på avtal till cirka 20 % lägre kostnad, vilket teoretiskt gett en lägre
inköpskostnad om 1,4 mnkr spritt över hela organisationen. Detta går inte per produkt eller tjänst
att fullt ut följa. Utöver rätt priser följs också andra delar som kommunen ställt krav om inom bland
annat social- och ekologisk hållbarhet. Så här ser avtalstroheten ut avseende tertial 1. Siffror inom
(parentes) avser jämförelse med bokslut 2021.
Service 91% (97%)
Lärande 80% (69%)
Omsorg 82% (81%)
Samhäll 82% (85%)
Kommunen totalt 83 % (81%)
Klimatlöften
Prisökningarna på livsmedel innebär att förändringar i matsedeln inom skola och förskola måste göras för att budgeten ska hållas. Priserna på livsmedel som innebär ett lägre klimatavtryck har ökat
kraftigt, varför livsmedel som är sämre miljömässigt behöver väljas istället. Dock fortsätter arbete
med att minska matsvinnet. Vi jobbar med att hitta formerna för hur vi kan analysera inköpens klimatpåverkan och ställa lämpliga krav i upphandlingar. Framtagande av en laddinfrastrukturplan
har påbörjats där samtal inletts med Tranemo bostäder men även tittat på den egna förvaltningens
behov. En större solcellsanläggning förberedes vid utbyggnad av returen. I och med ombyggnaden
kommer även åtgärder göras för att underlätta återbruk.
Arbetet fortsätter under resterande del av året. Livsmedelspriser är svårt att påverka men vi är
många kommuner i samma båt och med gemensamma mål underlättas möjligheten att hitta lösningar och samverkan.
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
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Utifrån arbetsförmedlingens månadsstatistik återfinns i Tranemo kommun 30 arbetslösa ungdomar
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 45 % från föregående år då det
var 55 stycken. Totalt innebär detta att det är sammanlagt 220 personer arbetslösa varav 57 stycken
har varit utan arbete i mer än 24 månader. Det är en ökning med 4 jämfört med föregående år. I beaktning bör tas att det kan vara ett mörkertal som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen, särskilt
när det gäller ungdomar.
Avseende ungdomar och långtidsarbetslösa är bedömningen att vi har lyckats få ett flertal i arbete.
Förvaltningen märker även en förändring hos våra lokala företagare som hör av sig till oss om vi
har personer som är arbetssökande vilket bedöms som positivt.
Indikatorn ”invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)” är ett årsmått. I statistiken som återfinns avseende tertial 1 återfinns 95 pågående ärenden (hushåll) varav 19
hushåll har barn. Andelen hushåll ligger stabilt över lång tid. Viss förändring beroende på tid på
året kan ske där exempelvis sommaren kan öka antalet försörjningstagare tillfälligt.
Nulägesanalys social hållbarhet
Under årets första tertial har en nulägesanalys kopplat till social hållbarhet arbetats fram. Syftet med
analysen är att kommunövergripande kunna landa i målområden och önskvärt långsiktiga effekter
för vårt sociala hållbarhetsarbete. Arbetet kommer fortsätta och intensifierats under resterande del
av året.

14000 invånare 2035
Indikator

Kommentar
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Indikator för enkät redovisas efter 31/5, indikator för ranking redovisas under hösten.

Företagens upplevelse av dialog mellan företagen och kommunen

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Ökat med samarbete med Tillväxt Tranemo,
Företagarna Svenljunga och Tranemo samt
byggherrar. Företagslots finns på plats. Infört
företagscafé varje onsdag.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?

Handläggningstid (median) från när ansökan
betraktas som fullständig till beslut för bygglov
för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal
dagar

Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
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Indikator

Kommentar
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Rankingen presenteras den 28:e september.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Åtgärder pågår för att förbättra dialog och samverkan med näringslivet, bl a genom företagslots, lotscafé och samverkan med Tillväxt Tranemo.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Målet har inte uppnåtts.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Fler kommuner jobbar med frågan, Tranemo
har fortfarande bra betyg men har sjunkit i placering (från plats 88 till plats 117). Indexet har
bara sjunkit marginellt.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Arbetet med Bygg och miljö fortsätter för att
förbättra resultatet.
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Under 2021 arbetades det med 4 detaljplaner,
för 2022 är siffran 9.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:

Antal påbörjade detaljplaner

Handläggningstiden för en detaljplan är i nuläget 15 månader, tidigare kunde det ta upp till
fyra år för en detaljplan att färdigställas. Två
planarkitekter arbetar nu med Tranemos planer
vilket är en fördubbling jämfört med 2020.
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?

För målet 14 000 invånare 2035 finns inga utfall per helår med fullständiga analyser vid avstämning
av tertial 1. Däremot finns på några av indikatorerna utfall och prognoser avseende årets första fyra
månader.
Företagsklimat
Indikatorn ”företagens upplevelse av dialog mellan företagen och kommunen” presenteras den 31
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maj i år. När det gäller indikatorn ”företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking” presenteras den
först den 28 september. Däremot har vi fått utfall på indikatorn som heter ”företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI”. Här kan vi konstatera vid avstämning av tertial 1 att Tranemo kommun fortsatt har bra betyg men att vi sjunkit i placering (från plats 88 till plats 117). Däremot ser vi att indexet enbart sjunkit marginellt. Ytterligare analys av utfallet behöver göras och beräknas kunna presenteras i samband med delårsbokslutet.
Handläggningstid och detaljplaner
För indikatorn ”handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar” finns inga utfall per tertial 1 2022.
Däremot är förvaltningens bedömning att det målmedvetna och professionella arbetssätt avseende
vår samverkan med Gislaveds kommun leder fram till förkortade handläggningstider.
För indikatorn ”antal påbörjade detaljplaner” ser vi goda utfall avseende tertial 1. Under år 2021 arbetades det med 4 detaljplaner, motsvarande siffra för 2022 är 9 stycken. Handläggningstiden för en
detaljplan är i nuläget 15 månader, tidigare kunde det ta upp till fyra år för en detaljplan att färdigställas. Två planarkitekter arbetar nu med Tranemos planer vilket är en fördubbling jämfört med år
2020.
Kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi med tillhörande aktivitetsplan är framtagen kopplat till marknadsföring/profilering i linje med vårt tillväxtmål. Både strategin och aktivitetsplanen är förankrad med
kommunikationsgruppen i tillväxt Tranemo. Aktivitetsplanen innehåller allt från annonsering i digitala medier till skyltning och analog annonsering. Samtidigt ser vi fortsatt förfrågningar på byggnation av bostäder,
efterfrågan på industrimark samt god efterfrågan på villatomter.

Attraktiv arbetsgivare
Indikator

Kommentar
Har vi uppnått målet för indikatorn?

Medarbetarnas möjlighet till delaktighet i verksamhetsplanering i enlighet med styrmodell för
Tranemo kommun.

Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,94 första
tertialet 2022.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
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Indikator

Kommentar
för att uppnå?
Har vi uppnått målet för indikatorn?

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

Inget utfall på indikatorn i samband med avstämning av tertial 1. Mätning genomförs i november.
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för
att uppnå målet för indikatorn:
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra
för att uppnå?

För målet attraktiv arbetsgivare finns inga utfall för helåret 2022 vid avstämning av tertial 1. Däremot kan konstateras att såväl korttidssjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron totalt sett har ökat
mellan perioderna 2021 och 2022. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,94 första tertialet 2022.
Samtliga sektioner visar en högre sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en minskad
sjukfrånvaron. Den högre sjukfrånvaron beror till stor del på den sjukfrånvarotopp vi haft under
första kvartalet, som direkt kan kopplas till pandemin och den årliga influensan.
Indikatorerna ”medarbetarnas möjlighet till delaktighet i verksamhetsplanering i enlighet med styrmodell för Tranemo kommun” och ”medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex”
mäts och presenteras senare under året.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under årets första fyra månader har särskilt fokus lagts på hur vi kan utveckla vårt
kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbete. Inom ramen för utvecklingsarbetet har bland
annat samtliga chefer i organisationen fått en kunskapshöjande insats om ledarskap, självledarskap
och medarbetarskap i samband med en chefsdag.
Inom omsorgssektionen pågår arbete med att stärka medarbetarskapet och involvera medarbetare i
att skapa välmående och högpresterande team. Genom ett flertal aktiviteter utöver det ordinarie
systematiska arbetsmiljöarbetet under året är ambitionen att bidra till en god hälsa på jobb och i privatliv. En av aktiviteterna handlar om att genomföra egna såkallade pulsmätningar fyra gånger per
år. I den ges en överblick på trender och indikationer på vad medarbetarna har för synpunkter och
uppfattningar om egen och verksamhetens prestation.
Utvecklingsarbete
Inom omsorgssektionen har arbetet fortsatt med den såkallade förbättringsresan, där alla arbetsgrupper arbetar med målmatrisen, som är en metod för arbetsgruppen att utvecklas tillsammans för
att i slutändan nå en god kvalitet på den verksamheten som utförs för våra brukare. På samhällssektionen genomgår samtliga enhetschefer en utbildning i hållbart och effektivt ledarskap.
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Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor

Period

Grad av kvalitet

Kommentar
2022-05-13
Genomförd planering
I år är det 91% av de
rapporterande enheterna som har en fullständig planering vid
uppföljningstillfället.
Detta är en förbättring
med 6% sedan föregående år vilket är positivt, men det är fortsatt inte acceptabelt att
inte 100% av verksamheterna lyckas planera
sin verksamhet innan
deadline.

Ledarskap

Tertial 1 2022

Kvalitén är på väg
att uppnås

Delaktighet i budgetprocess
Kommunen befinner
sig just nu mitt i budgetprocessen. Enligt
den årsplan som ligger kommer det ske en
utvärdering efter varje
tertial (tre gånger per
år). I denna utvärdering finns frågan
"Känner du dig tillräckligt delaktig i budgetprocessen". Utvärderingen som är anonym går ut till samtliga chefer.
Bedömningen är att en
klar majoritet kommer
känna tillräcklig delaktighet.
(Tobias Edoff)
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Kvalitetsfaktor

Period

Grad av kvalitet

Kommentar
2022-05-13

ser

Effektiva proces-

Tertial 1 2022

Kvalitén är på väg
att uppnås

Under året ska varje
sektion definiera ett
antal digitaliseringssatsningar, både på
kort och lång sikt.
Mätningen avser andel satsningar för
helår 2022 i procent
som är genomförda.
De allra flesta identifierade digitaliseringsinitiativ är påbörjade
och pågående enligt
plan. Från lärandesektionen kan särskilt
konstateras att satsningen kopplat till
lansering av digitala
lärresurser är genomförd. Initiativet innebar att skapa en resurs
där anställda inom Lärandesektionen kan
finna digitala lärresurser som är klassificerade och godkända att
användas i enlighet
med dataskyddsförordningen, GDPR.
Detta innebär även att
det i förlängningen
skapas trygghet för
vårdnadshavare, barn
och elever att deras
personuppgifter hanteras på korrekt sätt.
(Tobias Edoff)

Ekonomistyrning

Tertial 1 2022

Kvalitén uppnås

2022-05-13
Vid senaste
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Kvalitetsfaktor

Period

Grad av kvalitet

Kommentar
budgetuppföljningen
kunde glädjande konstateras att sektionernas samlade prognoser uppgick till ett positivt driftsresultat.
Ingen sektion lämnar
en negativ prognos.
Under året har inga
större verksamhetsanpassningar skett som
krävt politiska beslut.
(Tobias Edoff)
2022-05-13

Kompetensförsörjning

Tertial 1 2022

Ej genomförd

Under årets första fyra
månader har sammanlagt 104 stycken anställningar genomförts, fördelat på sammanlagt 83 utannonserade tjänster. Anledningen till att andel
tillsatta tjänster är
högre än antal annonserade tjänster är att
en annonsering (inom
exempelvis omsorgen)
kan söka fler än en
kandidat. Analys har
inte kunnat göras på
om någon av tjänsterna inte tillsatts, däremot kan vi konstatera
att sammanlagt 14 rekryteringar är avbrutna, vilket motsvarar 17 %.. Totalt antal
ansökningar under
årets första tertial
uppgår till 988
stycken, det innebär i
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Kvalitetsfaktor

Period

Grad av kvalitet

Kommentar
snitt ca 12 ansökningar per utlagd annons.
(Tobias Edoff)

Ledarskap
Kvalitetsindikator
Andel verksamheter
som genomfört planering

Period

Kommentar

2 022

2022-05-11
Andel som genomfört nulägesanalys, beskrivit kvalitetsfaktorer och planerat utvecklingsmål har följts upp den
16:e februari. Vid uppföljningen hade 71 av 78 verksamheter en komplett planering.
Metodstödet beskriver att rapporterande chefer vid dialogen i december ska presentera sin nulägesanalys och
planering för sin överordnade chef. Vid denna dialog
kan det vara så att rapporterande chef behöver göra förändringar i sin plan. Av denna anledning följs planeringen upp i början på februari, för att ge möjlighet till
ev. förändringar.
I år är det 91% av de rapporterande enheterna som har
en fullständig planering vid uppföljningstillfället. Detta
är en förbättring med 6% sedan föregående år vilket är
positivt, men det är fortsatt inte acceptabelt att inte 100%
av verksamheterna lyckas planera sin verksamhet innan
deadline.
(Tobias Edoff)

Andel chefer som
känner sig delaktiga i
budgetprocessen

2 022

2022-05-12
Kommunen befinner sig just nu mitt i budgetprocessen.
Enligt den årsplan som ligger kommer det ske en utvärdering efter varje tertial (tre gånger per år). I denna utvärdering finns frågan "Känner du dig tillräckligt delaktig i budgetprocessen". Utvärderingen som är anonym
går ut till samtliga chefer.
Bedömningen är att en klar majoritet kommer känna tillräcklig delaktighet.
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Kvalitetsindikator

Period

Kommentar
(Tobias Edoff)

Effektiva processer
Kvalitetsindikator
Följsamhet digitaliseringssatsningar - andel (%)

Period

Kommentar

2 022

2022-05-11
Under året ska varje sektion definiera ett antal digitaliseringssatsningar, både på kort och lång sikt. Mätningen
avser andel satsningar för helår 2022 i procent som är
genomförda.
Nuläge tertial 1
De allra flesta identifierade digitaliseringsinitiativ är påbörjade och pågående enligt plan. Från lärandesektionen
kan konstateras att satsningen kopplat till lansering av
digitala lärresurser är genomförd. Initiativet innebar att
skapa en resurs där anställda inom Lärandesektionen
kan finna digitala lärresurser som är klassificerade och
godkända att användas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Detta innebär även att det i förlängningen skapas trygghet för vårdnadshavare, barn och
elever att deras personuppgifter hanteras på korrekt
sätt.
Tillsammans med Ulricehamn kommun har det arbetats
fram en yta på respektive kommuns intranät där verksamheten kan ta del av de olika digitala lärresurser som
används, men även möjlighet att skicka in nya förslag.
Genom detta ”kartotek” får man en överblick, tydliga
riktlinjer men även inspiration till arbetet med digitala
lärresurser i verksamheten. Det ska vara lätt att göra
rätt. Insatsen med digitala lärarresurser har även blivit
uppmärksammad nationellt.
Utöver ovanstående kan konstateras att arbetet med införande av digitala nationella prov fortsätter och kommer att ske succesivt. Start för digitala nationella prov är
för gymnasiet höstterminen 2024 och för grundskolan
vårterminen 2025.
Inom samhällssektionen arbetas det med digitala satsningar inom framförallt kostverksamheten och
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Kvalitetsindikator

Period

Kommentar
fritidsverksamheten. Gällande kosten pågår arbete med
att implementera arbetssätt med beställning via särskild
modul i vårt kostdatasystem istället för, som idag, handskrivna blanketter som lämnas till köken. Arbete pågår
också med att implementera arbetssätt för hantering av
beställningar av den kylda maten, från manuell hantering till digital. I detta arbete har bland annat studiebesök i Halmstads kommun genomförts för inspirationsinhämtning.
Från samhällssektionen pågår också arbete i samverkan
med Ulricehamns kommun gällande upphandling av
app för ungdomsverksamheten. Syftet är att bättre
kunna kommunicera med barn och unga runt vad de
vill göra på fritiden och fritidsutbudet i vår kommun.
Från servicesektionen pågår arbete med samtliga identifierade digitaliseringssatsningar. Ett par av satsningarna
är helt genomförda, dessa är tjänst för digital och delvis
automatiserad hantering av godkännar-/attestansökan
samt andra automationer kopplat till bokföringsordrar
och överflyttning av internfakturor.
När det gäller arbetet med övergång till e-arkiv håller
Tranemo kommun tillsammans med Boråsregionen och
sjuhäradskommunerna på att starta ett samverkansprojekt för införandet. Syftet är att i samverkan kunna upphandla ett system, implementera systemet och utarbeta
en process för att kunna ansluta andra system till e-arkivet. Projektstart planeras till hösten och i nuläget pågår
rekrytering för projektledare. Internt pågår förberedelser
med bland annat informationshanteringsplanen.
(Tobias Edoff)

Ekonomistyrning
Kvalitetsindikator
Budgetföljsamhet
hos chefer - avvikelse
i % (sammanvägt driften)

Period

Kommentar

Tertial 2022-05-11
1 2022
Vid senaste budgetuppföljningen kunde glädjande konstateras att sektionernas samlade prognoser uppgick till
ett positivt driftsresultat. Ingen sektion lämnar en
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Kvalitetsindikator

Period

Kommentar
negativ prognos. Under året har inga större verksamhetsanpassningar skett som krävt politiska beslut.
(Tobias Edoff)

Investeringsuppföljning & budgetering

Tertial 2022-05-11
1 2022
Budget: Nytt budgetförslag för 5-årig investeringsbudget med tillhörande lokalförsörjningsplan har tagits
fram, redovisats och ligger nu som förslag till politik i
deras budgetförslag inför 2023.
Uppföljning: I samband med budgetuppföljningarna har
investeringsplanen fått ett mer transparent utseende.
Varje månad rapporteras utfall, prognos och eventuell
ombudgetering.
(Tobias Edoff)

Kompetensförsörjning
Kvalitetsindikator
Andel tillsatta tjänster

Period

Kommentar

Tertial 2022-05-12
1 2022
Under årets första fyra månader har sammanlagt 104
stycken anställningar genomförts, fördelat på sammanlagt 83 utannonserade tjänster. Anledningen till att andel tillsatta tjänster är högre än antal annonserade tjänster är att en annonsering (inom exempelvis omsorgen)
kan söka fler än en kandidat. Analys har inte kunnat göras på om någon av tjänsterna inte tillsatts, däremot kan
vi konstatera att sammanlagt 14 rekryteringar är avbrutna, vilket motsvarar 17 %.. Det vi tydligt kan se gällande rekryteringar är att det finns ett antal svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid utannonserade tjänster. Exempel på svårrekryterade tjänster
är bland annat tjänster inom myndighetsfunktionen, sociala stödteamets personal, sjuksköterskor, terapeuter
och förskollärare.
(Tobias Edoff)
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Kvalitetsindikator
Antal ansökningar
per rekryteringsannons
(snitt)

Period

Kommentar

Tertial 2022-05-12
1 2022
Totalt antal unika annonseringar är under årets första
fyra månader 83 stycken. Totalt på dessa tjänster har 988
stycken ansökningar gjorts. I snitt återfinns därför ca. 12
stycken ansökningar per utannonserad tjänst. Noterbart
är att det skiljer sig betydligt i antal ansökningar beroende på vilka tjänster som annonseras. Vi ser tydliga
svårigheter med rekryteringar inom framförallt myndighetsfunktionen, sociala stödteamets personal, sjuksköterskor, terapeuter och förskollärare.

(Tobias Edoff)
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning (koncern
och kommun)
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål för god ekonomisk hushållning utifrån det lagstadgade kravet i Kommunallagen (2017:725). Målen anges i kommunens budget och utvärderas därefter i kommunens löpande ekonomiska rapporter. De mål som antagits ska omfatta såväl ekonomin
som verksamhet och kan se olika ut från kommun till kommun.
I budget 2022–2024 antogs följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
• Årets balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag i
snitt under planperioden.
• Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till
minst 100 % i snitt under planperioden.
• Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag i snitt under planperioden.
• Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska.
• Soliditeten för kommunen ska vara oförändrad eller öka.
Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet ska för år 2022 uppgå till minst 2,6 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. För året prognosticeras det att balanskravet kommer uppgå till 4,0 procent av skatteoch bidragsintäkter vilket indikerar på att målet kommer uppnås.
Självfinansieringsgrad
Inom den skattefinansierade verksamheten ska självfinansieringsgraden för investeringar uppgå till
minst 55% för år 2022. Den prognosticerade självfinansieringsgraden uppgår till 139 procent vilket
ger en god indikation på att målet kommer uppnås.
Nettokostnad
Under 2022 får nettokostnaderna inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosen indikerar på att nettokostnadsökningen kommer vara 1,5 procent medan skatte- och bidragsökningen kommer vara 1,8 procent. Nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, därav prognosticeras det att målet inte kommer uppnås. Under 2021 var det en
stark utveckling av statsbidragen på grund av pandemin medan prognosen för 2022 utgår från ett
mer normalläge vilket genererar en lägre ökningstakt av bidragen.
Nettokostnad och referenskostnad
Den negativa avvikelsen mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska. Här kommer siffror först till delårsbokslutet då mätningen är extern. Avvikelsen är för tillfälligt cirka 30
mnkr, där omsorgssektionen står för en mycket begränsad del medans lärandesektionen själva bär
nästan hela avvikelsen.
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Soliditet
Kommunens soliditet ska vara oförändrad eller öka och målet för 2022 är att den ska uppgå till 28,0
procent. För år 2021 redovisade kommunen en soliditet på 26,0 procent. Måttet för år 2022 prognosticeras bli 28,0 procent vilket innebär att målet förväntas uppnås.
Samlad bedömning
För att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning behöver en samlad bedömning göras av
både de finansiella målen och de verksamhetsnära målen. Tranemo kommun förväntas uppnå tre av
fem (prognos kan inte lämnas på samtliga fem mål) finansiella mål samt fyra av fyra verksamhetsnära mål. Den samlade bedömningen blir således att kommunen förväntas uppnå god ekonomisk
hushållning vid årets slut.
Ekonomisk ställning
Utvärderingen av Tranemo kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med nedbrytning till skatte-finansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda koncernenheter kommenteras där det är relevant.
Utvärderingen utgår från områdena:
• Koncernens intäkter, kostnader och resultat
• Budgetföljsamhet
• Koncernens investeringar och deras finansiering
• Pensionsskuldens utveckling
Resultatutveckling
Årets resultat
Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter
och kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utvecklingen över tid.
Årets resultat för kommunkoncernen prognosticeras uppgå till 34,8 mnkr (2021: 44,0 mnkr) vilket
innebär en försämring på 9,2 mnkr från föregående år. Storleken på kommunkoncernens resultat är
i första hand hänförbart till kommunens beräknade resultat på 32,5 mnkr (2021: 39,3 mnkr). Kommunens något lägre resultat i jämförelse med bokslutet beror till störst del på lägre exploateringsnetto och ett mindre överskott bland sektionerna.

Kommunkoncernens resultatutveckling
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Bolagskoncernen förväntas bidra med 2,3 mnkr (2021: 4,7 mnkr) till kommunkoncernens resultat,
där Tranemo Utvecklings AB lämnar prognos på 2,1 mnkr (2021: 2,6 mnkr). Bolagets positiva prognos beror främst på en vinst om 0,8 mnkr från en fastighetsförsäljning. Tranemobostäder AB beräknar att få ett resultat om 0,2 mnkr (2021: 1,9 mnkr) som är hänförbart till främst en fastighetsförsäljning men som samtidigt väger upp för hyresförluster. Tranemo Forum AB lämnar en prognos om
ett nollresultat (2021: 0,2 mnkr).
Årets balanskravsresultat för kommunen förväntas uppgå till 32,0 mnkr (2021: 29,9 mnkr) vilket
kommer innebära en ökning på 2,1 mnkr i förhållande till bokslutet. Årets prognosticerade balanskravsresultat är det starkaste resultat kommunen gjort om man ser tillbaka de senaste 20 åren. Det
positiva resultatet förklaras bland annat av sektionernas samlade överskott men också bättre skatteunderlagsprognos än budgeterat.
Budgetföljsamhet
En del i att förstå årets resultat, men också för att bedöma kommunens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan, är att utvärdera budgetföljsamheten.
Kommunens prognosticerade resultat avviker positivt mot det budgeterade resultatet med 12,5
mnkr (12 mnkr i positivt balanskravsresultat). I nedan tabell framgår det att verksamhetens nettokostnader i förväntas ge en positiv differens mot budget med cirka 2 mnkr. Även kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är positivt mot budget med cirka 10,0 mnkr vilket är den stora
anledningen till det förbättrade resultatet.
Budget 2022

Prognos 2022

-758 373

-756 536

Skatteintäkter

576 732

583 090

Generella statsbidrag

203 463

207 028

21 822

33 582

1 403

2 169

Finansiella kostnader

-3 225

-3 287

Årets resultat

20 000

32 464

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Kommunen förväntas också göra en avvikelse på de finansiella intäkterna med 0,7 mnkr på grund
av högre överskottsutdelning från Kommuninvest än väntat. De finansiella kostnaderna antas däremot bli något högre en budget på grund av högre ränta på pensionsavsättningar.
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Kommunens resultatutveckling, mnkr
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Årets resultat (blandmodellen), Mkr

Mål

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet
Kommunens största investeringar är ombyggnationen av Björkhagens förskola, Grimsås skola och
Solbacken. För april går det inte att lämna prognos på kommunens samtliga investeringarna då det
pågår projektering. Den prognosticerade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna förväntas uppgå till 139 procent.

Självfinansieringsgrad skattefinansierade
investeringar
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Tranemobostäder AB kommer under året fortsätta sin ROT-renovering av lägenheter på Solgårdsgatan, där en etapp kommer färdigställas för inflyttning i sommar. Projektet har blivit 2,5 mnkr dyrare
på grund av en förstärkt takkonstruktion på en av fastigheterna. Vidare har en ombyggnation av lokal till lägenheter i Dalstorp inletts och efter semester kommer en fasadrenovering på Lövängen i
Tranemo påbörjas.
Tranemo Utvecklings AB och Tranemo Forum AB har inga kommande investeringar under 2022.
Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen för den första tertialen uppgick till 803,4 mnkr, vid bokslutet uppgick den till 778,5 mnkr. Förändringen sedan dess är att Tranemobostäder AB har upptagit ett lån på 25 mnkr för att finansiera kommande investeringar.
25 (112)

Koncernen har ett låneförfall på 115 mnkr under 2022 där 65 mnkr förväntas kunna betalas tillbaka.
Det är kommunen och TUAB som kommer återbetala delar av sin skuldportfölj.

Låneskuld kommunen, mnkr
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Tranemo kommun har antagit en finanspolicy som syftar till att fastställa ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten i koncernen ska bedrivas. För att begränsa ränteriskerna ska räntebindningstiden i låneportföljen för koncernen spridas över den tidsram som är fastställd i policyn. Samtliga nyupplåningar och omsättningslån som har tagits under året har gjorts med beaktande av finanspolicyn. Nedan tabell visar på hur spridningen såg ut vid sista april 2022 och prognosticeras se ut framöver om inga nya lån upptas eller omsätts. Samtliga lån förutom ett prognosticeras hamna utanför
finanspolicyn.
Koncernen har en snittränta på 0,41% sett till de senaste 12 månaderna. På grund av inflationen och
Riksbanken höjning av reporäntan kan snitträntan öka över tid.
Räntebinding (%)

2022-04-30

2022-08-31

2022-12-31

Del av Räntebindning är mellan 0 - 1 år

35,9

31,7

35,4

Del av Räntebindning är mellan 1 - 2 år

8,7

10,9

21,1

Del av Räntebindning är mellan 2 - 3 år

18,1

21,0

4,43

Del av Räntebindning är mellan 3 - 4 år

18,7

16,3

32,0

Del av Räntebindning är mellan 4 - 5 år

12,5

16,6

3,2

Del av Räntebindning är mellan 5 - 6 år

2,8

3,3

3,6

Del av Räntebindning är mellan 6 - 8 år

3,1

0,0

0,0

Kapitalbindning

2,3 år

2,2 år

2,0 år

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme som visar hur stor
del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning har kommunen sett till totala tillgångar. Tranemo kommuns soliditet, inklusive hela
pensionsskulden, förväntas uppgå till 28,0 procent och har under de senaste åren endast stigit.
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Soliditet inkusive hela pensionsskulden
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Pensionsskulden
År 2022 har vi övergått till att redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen, d v s i enlighet med
den metod som lagen föreskriver och som de flesta kommuner använder. Det innebär att pensionsskulder som tjänats in före 1998 inte längre redovisas som en avsättning i balansräkningen utan som
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader som regleras av kommunallagen. Detta medför i praktiken att budgeten ska upprättas på sådant vis att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna är högre än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår
ett underskott som måste återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser skattekollektivet.
Balanskravsresultatet prognosticeras att uppgå till 32,0 mnkr.
Balanskravsutredning (tkr)
Årets resultat
(-) samtliga realisationsvinster

32 464
-500

(+) realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

(+) realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

(+/-) orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

(+/-) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Resultat efter balanskravsjusteringar
(+/-) förändring av resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

31 964
0
31 964

28 (112)

Prognos kommunen
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2022

32,0

0,6
Budget

Finansen

Progonos mars 2022

1,6

Sektionerna

Totalt

Prognos april 2022

Balanskravsbudget för 2022 är 20,0 mnkr.
Finansförvaltningen består av ett flertal poster så som bland annat skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella kostnader och avskrivningar. Prognosen ger en positiv budgetavvikelse om 10,4
mnkr beroende på högre skatteintäkter och överskottsutdelning från Kommuninvest. Per april är
prognosen starkare än föregående månad med en differens på 0,8 mnkr vilket främst beror på högre
slutavräkning för både föregående och innevarande år.
Prognosen är i linje med senaste skatteunderlagsprognos från SKR. Analyseras den starka intäktsökningen kan följande konstateras i jämförelse med förutsättningarna vi hade i slutet på 2021:
•

Skatteintäkterna ökar drivet av både ett lokalt högre befolkningsantagande, högre lönesummor/inkomster än tidigare beräknat 2021 (med ihållande effekt 2022) och ett nationellt antagande om fler arbetare timmar i svensk ekonomi (3,3%).

•

Slutavräkningen skatteintäkter 1 och regleringsbidrag ökar med cirka 8 mnkr. Regeringens
fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 uppgår till 4,3 procent respektive 3,8 procent, enligt Budgetpropositionen för 2022. SKR:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2022 blir positiv mot vår prognos i december
med en förbättring om 492 kronor per invånare, därtill sker även ökning regleringsbidrag
om cirka 180 kronor per invånare.

Sektionerna prognosticerar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Det är servicesektionen och lärandesektionen som står för en positiv avvikelse, övriga sektioner lämnar nollprognos.
Totalt prognosticerar kommunen ett balanskravsresultat om 32,0 mnkr. Jämfört med budget är differensen positivt om 12,0 mnkr och i nivå med resultatet föregående år.

1

Slutavräkning av innevarande års skatteintäkter sker i januari två år efter. Denna slutavräkning sker kollektivt för kommunerna. Det innebär att slutavräkningen är oberoende av skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen. Istället jämförs summan av alla kommuners faktiska skatteintäkter, enligt taxeringen innevarande år, med summan av de preliminärt utbetalda skatterna. Alla kommuner erhåller eller betalar ett lika stort belopp i kronor per
invånare.
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Servicesektionens driftredovisning
(Prognos 0,9 mnkr - Föregående prognos 0,6 mnkr)
Servicesektionen prognosticeras ett resultat på 0,9 mnkr vilket är en bättre prognos än tidigare månad beroende på vakanta tjänster. Prognosen är lagd utifrån att avsatta medel för kommunreserv (5
mnkr), kommunstyrelsen oförutsett (1 mnkr) och sociala investeringar (1 mnkr) fullt ut nyttjas.
Sektionen räknar inte med några prisökningar som kommer påverka driften.
Åtgärdsförslag inför 2022
Inför 2022 har servicesektionen gjort anpassningar på närmare en miljon kronor. Dessa anpassningar har gjorts genom att minska antalet anställda. Besparingens frigjorda medel som har omfördelats till annat inom sektion som ökad kostnaderna med motsvarande.
Personalanalys
Korttidssjukskrivningar 3,4%, föregående år 5,4%.
Långtidssjukrivningar 0,2%, föregående år 0,2%.
Korttidsfrånvaron har minskat i perioden jämfört tidigare år. Den frånvaro som varit beror till stor
del på covid, samt privata skäl. Få anställda inom respektive funktion ger stort genomslag. Långtidsfrånvaron har ökat marginellt mot föregående år. Sjukskriven medarbetare är nu fullt tillbaka i
arbete, i övrigt inga långtidssjukskrivningar.
Lärandesektionens driftredovisning
(Prognos 0,7 mnkr - Föregående prognos 0,0 mnkr)
Lärandesektionen prognostiserar på helår år 2022 ett budgetöverskott på 0,7 mnkr vilket är en stark
förbättring sedan föregående månad. Sammantaget vägs förskolan, grundskolan och gymnasiet upp
av att lärande övergripande prognosticerar ett överskott på 2,5 mnkr som innefattar del av Skolmiljarden, högre etableringsersättningar än budget, överskott på budgeten för skolskjuts samt köp av
psykologtjänster.
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Förskolan respektive grundskolan prognosticeras ett underskott på -0,6 mnkr samt -0,3 mnkr. Underskotten härleds till kostnader för resurser där elever är i behov av särskilt stöd vilket inte finns
att tillgå inom befintlig bemanning.
Även gymnasiet lämnar en negativ prognos på -1,7 mnkr vilket beror på högre interkommunala intäkter. Sedan föregående månadsuppföljning har gymnasiet sänkt sitt prognostiserade underskott
med 0,2 mnkr. Det beror bland annat på bättre prognos vad gäller interkommunala intäkter.
Lärandesektionen prognosticeras med prisökningar för skolskjuts på 0,2 mnkr.
Åtgärdsförslag inför 2022
I samband med Lärandesektionens strategidagar för ledningsgruppen fick ledarteamen flera olika
uppdrag kopplade till den tvärpolitiska skolplanen. Uppdragen kommer att mynna ut i förslag från
förvaltningen till politiken och kommer att tas upp löpande.
Personalanalys
Korttidssjukskrivningar 6,1%, föregående år 3,8%.
Långtidssjukrivningar 1,7%, föregående år 2,2%.
Långtidsfrånvaron minskar och korttidsfrånvaron har påverkats av pandemin.
Omsorgssektionens driftredovisning
(Prognos 0,0 mnkr - Föregående prognos 0,0 mnkr)
Omsorgssektionen prognostiserar ett resultat på 0,0 mnkr, alltså en budget i balans, vilket är samma
som föregående månad. Som grund för nollresultat är bland annat att sektionen har tilldelats en tillläggsbudget för uppstart av ny lågtröskelverksamhet, ett överskott för bidrag från Migrationsverket
gällande ensamkommande barn, central pott som inte fördelats ut samt tillfälliga vakanser som genererar överskott.
Sektionen prognosticeras med prisökningar på 0,1 mnkr för transport- och bränslekostnader.
Åtgärder inför 2022
Sektionen har inga större åtgärder att presentera eftersom prognosen för året visar en budget i balans.
Personalanalys
Korttidssjukskrivningar 7,1%, föregående år 5,7%.
Långtidssjukrivningar 3,9%, föregående år 2,5%.
Samhällssektionens driftredovisning
(Prognos 0,0 mnkr - Föregående prognos 0,0 mnkr)
Samhällssektionen räknar med resultat på 0,0 mnkr vid årets slut, samma som föregående månad.
Prognosen är mycket osäker för sektioner då prisökningar slår mot flera verksamheter. De ökade
kostnaderna förväntas däremot till viss del täckas genom vakanta tjänster men det kommer krävas
åtgärder för att nå en budget i balans.
I nuläget är prognosen att prisökningarna totalt kommer att uppgå till 2 mkr för sektionen.
Åtgärdsförslag inför 2022
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Inför 2021 vidtog sektionen flera åtgärder för att nå budget i balans, bland annat genom neddragning av tjänster samt att vakanta tjänster inte tillsattes. Flera av dessa åtgärder kvarstår under 2022,
däremot har inga större nya åtgärder behövts genomföras.
Personalanalys
Korttidssjukskrivningar 5,1%, föregående år 4,2%.
Långtidssjukrivningar 2,0%, föregående år 1,9%.
Den korta sjukfrånvaron är till stor del beroende på covid-19. Trots detta är frånvaron på en relativt
låg nivå. Långtidsfrånvaron är i stort sett oförändrad jämfört med förra året. Åtgärder genomförs
för att underlätta återgång till arbetet.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Vatten- och avfall räknar med en prognos på 1,0 mnkr vilket är ett planerat budgetöverskott för att
arbeta bort ackumulerat underskott. Under året kan prognosen ändras boende på ökade bränsleoch materialpriser.
Fjärrvärme/fiber räknar med en budget i balans.
Renhållningen är troligt att gå med underskott på -0,8 mnkr (här finns 1,2 mnkr i gammalt överskott
som ska ”betalas tillbaka”). Underskottet är enligt plan.
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Personalredovisning kvartalsuppföljning
Anställda per anställnings- och löneform
Nyckeltalen i tabell 1 och 2 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar (per 220331). Antalet i båda dessa tabeller summeras och redovisas i vänsterspalten.
Tabell 3 och 4 fokuserar på timanställningar (intermittent anställning). Antalet timavlönade (per
220331) och antalet timmar som timanställda arbetat under perioden 220101-220331 samt hur många
årsarbetare detta motsvarar.
Tabell 5 redovisar procentuellt hur respektive sektions könsstruktur ser ut och redovisar utifrån biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna kvinna eller man.
Samtliga nyckeltal beskriver tillsammans hur helheten för anställningsformer fördelas mellan de
olika grupperna. Tabellerna utgår från de aktiva anställningsavtal som finns upprättade vid mättidpunkten.
Antalet tillsvidareanställda minskar i samtliga sektioner och totalt sett har vi minskat med 30 personer. Dels handlar det om vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men också relaterat till genomförda anpassningar, främst inom lärandesektionen. I någon mån handlar minskningen om vakanser
inom svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid utannonserade tjänster. Exempel på svårrekryterade tjänster är bland annat tjänster inom myndighetsfunktionen, sociala stödteamets personal, sjuksköterskor, terapeuter och förskollärare.
Visstidsanställda har minskat med 10 personer totalt sett, där samtliga sektioner minskat bortsett
från lärandesektionen som ökat något. Antalet tillsvidareanställda kvinnor har minskat från 813 till
783 kvinnor 2022 och antalet visstidsanställda män har minskat ifrån 91 till 81 män 2022.
Under första kvartalet har behovet av timavlönade ökat med 3859 antal arbetade timmar utförda av
timavlönade totalt sett. Ett ökat behov i samtliga sektioner, där lärandesektionen haft ett ökat behov
med 1950 arbetade timmar jämfört med samma period 2021. Omsorgssektionen har också under
första kvartalet haft ett ökat behov av timavlönade med en ökning på 1489 arbetade timmar. Korttidssjukfrånvaron, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av timavlönad personal. Inom lärande och omsorg har vi haft hög korttidssjukfrånvaro och det har påverkat behovet av timavlönade under tertial 1. Samhällsektionen har ökat antalet arbetade timmar med
283 timmar utförda av timavlönade, detta främst inom fritid och kostenheten
Antalet timavlönade har ökat på servicesektionen, från 1 till 4 medarbetare. Det är knutet till personalomsättningen på HR-funktionen. De timavlönade har arbetat med löneöversynsarbete och för att
stärka upp bemanningen på lön.
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Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform
Antal personer

Månadsavl. tillsvid.

Visstids månadsavl.

Motsv. antal årsarbetare

Sektion

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Lärande

422

435

376

391

46

44

406,27

420,67

Omsorg

431

441

406

411

25

30

427,02

434,17

Samhäll

144

154

135

141

9

13

133,35

141,73

Service

35

42

34

38

1

4

35,00

41,22

1 032

1 072

951

981

81

91

1 001,64

1 037,79

Totalt

Tabell 2 - anställda per anställnings och löneform och kön
Antal personer

Månadsavl. tillsvid.

Visstids månadsavl.

Motsv. antal årsarbetare

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvinna

853

882

783

813

70

69

829,69

856,27

Man

179

190

168

168

11

22

171,95

181,52

1 032

1 072

951

981

81

91

1 001,64

1 037,79

Totalt

Tabell 3 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda
Visstids timavl.

Antal timmar

Motsvarande antal årsarbetare

Sektion

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Lärande

97

94

6 145

4 195

12,42

8,48

Omsorg

203

184

17 151

15 662

34,65

31,64

Samhäll

46

42

1 704

1 421

3,44

2,87

Service

4

1

179

42

0,36

0,08

350

321

25 179

21 320

50,87

43,07

Totalt

Tabell 4 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda per kön
Visstids timavl.

Kvinna
Man
Totalt

Antal timmar

Motsvarande antal årsarbetare

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

286

252

19 709

17 422

39,82

35,2

64

69

5 470

3 898

11,05

7,87

350

321

25 179

21 320

50,87

43,07
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Tabell 5 - Kön
Kvinna

Man

Sektion

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Lärande

83,4 %

81,8 %

16,6 %

18,2 %

Omsorg

90,5 %

91,4 %

9,5 %

8,6 %

Samhäll

55,6 %

55,8 %

44,4 %

44,2 %

Service

88,6 %

88,1 %

11,4 %

11,9 %

Totalt

82,7 %

82,3 %

17,3 %

17,7 %

Frånvaro
Nyckeltalet i tabell 4 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro.
Såväl korttidssjukfrånvaron likväl som långtidssjukfrånvaron har totalt sett ökat mellan perioderna
2021 och 2022. Den totala sjukfrånvaron uppgår 2022 till 8,94 procent jämfört med 6,93 procent frånvaro 2021. Samtliga sektioner visar en högre sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en
minskad sjukfrånvaron.
Den höga sjukfrånvaron under första delårsrapporteringen beror på den sjukfrånvarotopp vi haft
under första kvartalet, som vi direkt kan kopplas till pandemin och den årliga influensan. Absolut
symtomfrihet har krävts för att vara på jobbet vilket bidragit till högre sjukskrivningstal, och påverkade våra verksamheter vid en ytterligare pandemivåg.
Inom lärande har korttidssjukfrånvaron ökat, medans långtidssjukfrånvaron har minskat (1,70 procent 2022 jämfört med 2,24 2021).
Den pressade situationen inom omsorgsektionen, efter en lång tids pandemi resulterar nu i en högre
sjukfrånvaro. Det handlar främst om personer som fortfarande har symptom av covid och trötthetsymtom.
För servicesektionen har sjukfrånvaron minskat när det gäller korttidsfrånvaro och när det gäller
sjukfrånvarofall över 59 dagar är det en liten ökning sett i förhållande till föregående år. Av de
3,73% total sjukfrånvaro (under perioden jan-mars) utgör 0,29% långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaron utgör 3,44% 2022. Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på förkylningar och covid. Tidigare längre sjukfrånvarofall har avslutats under tertial 1.
Tabell 6 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)
Sjukfrånvaro total

Sjukfrånvaro korttids

Sjukfrånvaro långtids
(mer än 59 dagar)

Sektion

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Lärande

7,81 %

6,09 %

6,11 %

3,85 %

1,70 %

2,24 %

Omsorg

11,11 %

8,30 %

7,14 %

5,73 %

3,97 %

2,57 %

Samhäll

7,13 %

6,17 %

5,13 %

4,20 %

2,00 %

1,97 %

Service

3,73 %

5,69 %

3,44 %

5,48 %

0,29 %

0,21 %

Totalt

8,94 %

6,93 %

6,30 %

4,69 %

2,64 %

2,24 %
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Tabell 7- sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) per kön
Sjukfrånvaro total

Sjukfrånvaro korttids

Sjukfrånvaro långtids
(mer än 59 dagar)

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvartal 1
2022

Kvartal 1
2021

Kvinna

9,67 %

7,51 %

69,22 %

65,76 %

30,78 %

34,24 %

Man

5,43 %

4,35 %

80,35 %

82,61 %

19,65 %

17,39 %

Totalt

8,94 %

6,93 %

70,45 %

67,72 %

29,55 %

32,28 %
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Uppdrag från budget
1. Införa internhyra
Internhyra beräknas införas från och med starten av 2023 (för budget och uppföljning finns stora
fördelar med att göra förändringen helårsvis). Grundläggande regler för internhyror har tagits fram,
dessa ska nu utvecklas och kommer därefter att redovisas till kommunstyrelsen. Arbetet med att
sammanställa vilka lokalytor som används av respektive verksamhet pågår, hyreskontrakt kommer
därefter att upprättas för varje sektion. Befintliga budgetmedel kommer att omfördelas mellan sektionerna till 2023.
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Internkontroll
Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, styra
och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen ska
som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten som senare
ligger till grund för planering av kontroller. Syftet med internkontroll är att främja en fungerande
ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och
styrkor samt att kontinuerligt utveckla verksamheten.
I den första tertialen består internkontrollen enbart av ekonomiska kontrollmoment.
Avtalsuppföljning på nya avtal
Kontrollen syftar till att stämma av om kommunen blir rätt fakturerade mot nya avtal som börjat
gälla under 2022. Av kontrollerade avtal under första tertialen återfinns inga fel.
Kontroll

Januari-april 2022

Bokslut 2021

Felaktiga fakturor

0%

4%

Avtalstrohet
Att mäta avtalstrohet är för kommunen en självklarhet när vi har en beställarorganisation där man
från start har poängterat vikten av att handla från upphandlade leverantörer. Det blir även ett incitament för sektionerna att jobba vidare med sin egen verksamhet och bli bättre från uppföljning till
uppföljning. Under den första tertialen har cirka 500 stycken fakturor stämts av mot rådande avtal
och prisbilagor och avtalstroheten blev då 83%, en ökning sedan bokslutet.
Avtalstrohet

Januari-april 2022

Bokslut 2021

Kommunen

83 %

81 %

Service

91 %

97 %

Lärande

80 %

69 %

Omsorg

82 %

81 %

Samhäll

82 %

85 %

Betalning utförd innan fullgjord leverans
Inga indikationer har getts under tertialen att fakturor har betalats utan att varan
eller tjänsten har blivit levererad. I rådande attestreglemente har stor vikts lagt på att ingen transaktion ska godkännas om man inte är säker på att den är korrekt. En del av kontrollen är att se till att
varan eller tjänsten har levererats.
Uppföljning investeringsprojekt
Nedan följer en uppföljning av fyra stycken investeringsprojekt utifrån hur de har förhållit sig till
upphandlade avtal och regler. I de flesta fallen använder vi oss av våra avtalsleverantörer, men även
direktupphandlingar och vissa otillåtna kostnader förekommer. En otillåten kostnad innebär att
man antingen har handlat utanför ett pågående avtal eller att man valt en leverantör som enligt
kommunen inte är en seriös aktör, till exempel saknar denne F-skatt eller har allmänna skulder. Vidare går det att utläsa att vissa av investeringsprojekten har dragit iväg gällande ändrings- och
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tilläggsarbeten (ÄTA) som max får uppgå till 15 procent.
Ombyggnation Grimsås, 201701-202204
Oitllåtna kostnader
Direktupphandlingar
Avtalsleverantör
Varav ÄTA
Ej upphandlingsplikt
Interna omfördelningar

ÄTA i förhållande till anbud = 6%
1 454 076 kr 5 %
53 247 kr 0 %
27 287 663 kr 86 %
1 505 942 kr
115 942 kr 0 %
2 727 952 kr 9 %

Totalt

31 638 879 kr 100 %

Anbud

27 145 000 kr

Ombyggnationen av Grimsås visar på att man i stor utsträckning använt sig av avtalsleverantörer
för att utföra byggnationen. Vidare framkommer det några otillåtna kostnader där kommunen inte
varit trogen sina avtalsleverantörer vilket skett under åren 2017–2019.
I kontrollen av ombyggnationen av Västergården görs inköpen till absolut största del från avtalsleverantörer. Däremot har byggnationens ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) uppgått till 28%, vilket
är över det rekommenderade på 15%. Anledningen till de ökade ändrings- och tilläggsarbeten beror
på asbestsanering som man inte kunnat förutse.
Ombyggnad Västergården, 201801-202204

ÄTA i förhållande till anbud = 28%

Oitllåtna kostnader

11 552 kr 0 %

Direktupphandlingar

51 293 kr 0 %

Avtalsleverantörer
Varav ÄTA

11 169 105 kr 99 %
2 161 950 kr

Ej upphandlingsplikt

13 975 kr 0 %

Interna omfördelningar

66 340 kr 1 %

Totalt
Anbud

11 312 265 kr 100 %
7 701 000 kr

Vid renoveringen av Moavägen har avrop skett mot befintligt ramavtal och även i denna investering
har framförallt avtalsleverantörer använts. Man har även nyttjat möjligheten till direktupphandlingar vilket är positivt.
Renovering Moavägen, 202001-202204
Direktupphandlingar
Avtalsleverantörer

544 621 kr 21 %
1 956 206 kr 74 %
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Renovering Moavägen, 202001-202204
Ej upphandlingsplikt

53 563 kr 2 %

Interna omfördelningar

90 982 kr 3 %

Totalt

2 645 372 kr 100 %

Vid anläggning av konstgräsplan har avtalsleverantör valts till 100% vid avrundning, vilket är väldigt positivt.
Anläggning Konstgräsplan, 202001-202204
Direktupphandlingar

3 740 kr 0 %

Avtalsleverantör

819 501 kr 100 %

Totalt

823 241 kr 100 %

Anbud

819 500 kr

Godkänner eller beslutsattesterar trots jäv
Under första tertialen har Inyett, ett digitalt verktyg, varnat för två stycken stycken bolagsengagemang. Ingen av personerna som har ett engagemang i bolagen har hanterat fakturorna.
Korrekta rekvisitioner
När köp görs i butik ska alltid en rekvisition användas. Rekvisitionen styrker att den som handlar
kommer från Tranemo kommun och ligger som underlag till fakturering. För vår interna hantering
behöver rekvisitionen vara korrekt ifylld gällande vilken verksamhet som handlar, vad som ska köpas in, i vilket syfte inköpet sker samt vem produkten är till eller vilka som deltar
på sammanträdet. Rekvisitionen behöver även vara undertecknad av behörig beslutsattestant (chef)
samt av den som gör inköpet. För den första tertialen är 50% av kontrollerade rekvisitioner korrekt
utställda. Sedan 2021 pilottestas digitala rekvisitioner som är ett projekt som togs fram med hjälp av
IT, där anställd enkelt kan fylla i uppgifterna som behövs per dator och
skicka till chef som kan godkänna även om denne inte är fysiskt på plats. För närvarande appliceras
detta arbetssätt hos vissa chefer inom omsorgssektionen samt hos samtliga chefer på servicesektionen.
Kontroll

Januari-april 2022

Bokslut 2021

Andel rätt rekvisitioner

50 %

28 %

Kvitto/fullständig faktura vid köp i fysisk butik
De fallen ett köp görs i fysisk butik behöver kommunen få ett kvitto (kundnota) till sig som grund
för fakturan, eller en tillräckligt specificerad faktura så det framgår vad som har köpts, till vilket á
och totalpris samt när inköpet gjordes. Vid den förstatertialen visade kontrollen på 100%.
Kontroll

Januari-april 2022

Bokslut 2021

Fullständig faktura

100 %

73 %
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Dokumentation vid direktupphandling
Kommunen ska enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1146) dokumentera och diarieföra alla
direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Under den första tertialen har andelen dokumentation ökat men sammantaget sker den enbart när upphandlingsenheten är involverad. För att
underlätta för har den digital e-tjänst tagits fram som gör det enklare att fylla i efterfrågad information som behövs för diarieföringen. E-tjänsten nås via intranätet.
Kontroll

Januari-april 2022

Bokslut 2022

Dokumentation direktupphandling

66 %

43 %
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Finansiella rapporter
Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning
Resultaträkning koncernen
Prognos 2022

Bokslut 2021

224,1

248,4

-910,5

-916,1

-64,3

-62,6

-750,7

-730,3

Skatteintäkter

583,1

559,8

Generella statsbidrag

207,0

218,5

39,4

47,9

1,0

0,4

-5,7

-3,8

0,0

-0,5

34,8

44,0

0,0

5,8

34,8

49,8

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skatt på årets resultat/bokslutsdispositioner
Årets resultat
Jämförelsestörande poster
Årets resultat med justering för jämförelsestörande poster

Resultaträkning kommunen
Budget 2022

Prognos 2022

Bokslut 2021

167,2

167,2

192,9

-874,9

-872,4

-883,5

-50,6

-51,3

-52,8

-758,4

-756,5

-743,5

Skatteintäkter

576,7

583,1

559,8

Generella statsbidrag

203,5

207,0

218,5

21,8

33,6

34,7

1,4

2,2

1,7

Finansiella kostnader

-3,2

-3,3

-2,7

Årets resultat

20,0

32,5

33,6

0,0

0,0

5,8

20,0

32,5

39,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Jämförelsestörande poster
Årets resultat med justering för jämförelsestörande poster

*Resultatet för 2021 har räknats om med anledning av övergång till fullfonderingsmodellen avseende pensioner 2022.
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Balansräkning kommunen, Mnkr
Balansräkning kommunen
Prognos 221231

Bokslut 211231

906,7

882,1

Maskiner och inventarier

33,2

34,8

Finansiella anläggningstillgångar

16,8

16,8

956,6

933,7

Förråd, exploateringsmark m m

31,9

31,9

Fodringar

70,0

57,8

Kassa och bank

186,2

192,0

Summa omsättningstillgångar

285,8

281,8

1 242,4

1 215,5

567,6

535,2

32,5

33,6

56,5

53,9

6,1

6,1

62,7

60,0

Långfristiga skulder

415,5

415,6

Kortfristiga skulder

196,6

204,8

Summa

612,1

620,3

1 242,4

1 215,5

Ansvarsförbindelse pensioner

211,2

218,5

Borgensförbindelser, panter och därmed jämförliga säkerheter

388,5

388,5

16,0

16,0

615,7

623,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Summa
Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa

*Siffrorna för 2021 har räknats om med anledning av övergång till blandmodellen avseende pensioner 2022.
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per sektion
Utfall

Utfall

Budget

Prognos

Avvikelse

202104

202204

2022

2022

2022

Servicesektionen

-21,0

-12,9

-51,3

-50,4

0,9

Samhällssektionen

-39,0

-38,4

-128,1

-128,1

0

Lärandesektionen

-93,3

-89,0

-284,1

-283,4

0,7

Omsorgssektionen

-84,4

-84,8

-274,8

-274,8

0

Summa sektionerna

-237,7

-225,1

-738,3

-736,7

1,6

Finansförvaltningen

266,8

261,2

758,4

769,2

10,8

29,1

36,0

20,0

32,5

12,5

Verksamhetsområde

Totalt
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Investeringsprognos

EJ LÄMNADE PROGNOSER: För projekt markerade med * pågår projektering och det finns i
dagsläget inte möjlighet att lämna prognos.
Björkhagens förskola: Programhandlingar och kalkyler är sammanställda, inväntar politiskt beslut.
Först när det beslutats om det blir Hjälmå eller Björkhagen kan vi lämna prognos, eftersom vi ännu
inte vet om det blir ombyggnation eller nybyggnation. Fortsatt stor osäkerhetsfaktor kring ekonomiska konsekvenser kopplat till kriget i Ukraina med avseende på ökade materialpriser och leveranser.
Grimsåsskolan: Projektet är klart.
Tranängskolans område: Grovprojektering pågår, finns endast avsatt pengar för utredning.
Ambjörnarps förskola: Statusbesiktning gjord våren 2021. Uppdraget är att renovera för 11,3 mkr.
Skolutredning är klar men väntar på underlag från lärandesektionen.
Personalutrymmen Forum: Beslut fattat om ombyggnation av Tranemosalen, förutsätter att medel
kan tas med från 2021.
Bro Uddebo: Eftersom befintliga landfästen ej går att använda (vilket var en förutsättning för budgeten på 4 mnkr) kommer budget troligtvis ej räcka. Det går inte att göra en bedömning av totalpriset innan projekteringen är gjord. Nordkonsult jobbar med markundersökning och förfrågningsunderlag, vilket beräknas vara klart till sommaren. Annonseras och upphandlas efter sommaren.
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Planen är att bron skall vara klar första halvåret 2023.
Tranemo Park: Projektet fortlöper under året.
Ombyggnad Moavägen: Fått in anbud som var något högre än vi tänkt oss, väntar återkoppling
från RO-gruppen avseende alternativt förfarande.
Ny gata Kroksjön: Likt tidigare. Det finns ännu ingen anledning att justera prognos men som med
övriga projekt råder i dagsläget osäkerhet. Byggstart och färdigställande är planerat 2023.
Vattenbrist Länghem: Projektet är klart.
Cirkulationsplats Källsvedjan: Byggnation tidigast 2023 pga. förseningar hos Trafikverket. Prognos
justerad till 14 mnkr i mars. Ingen ombudgetering föreslagen, projektet hanteras i investeringsplanen för 2023-2027.
Överföringsledningar: Överföringsledning mellan Ljungsarp och Gölingstorp, projektet pågår.
Väntar på Lantmäteriet och Länsstyrelsen gällande markfrågor. Pausar projektet nu och återupptar
arbetet mot slutet av året då kyla är en bättre förutsättning vid denna typ av markarbeten. Projektet
beräknas vara klart våren 2024.
Ombyggnad Grimsås reningsverk: Bjelkenfors har tilldelats projektet. Mot bakgrund av rådande
världsläge har de ej lämnat fastpris, utan ett riktpris. Med hänvisning till det osäkra marknadsläget
har förvaltningen räknat upp ordersumman med en riskbuffert, prognos reglerad till 24 mnkr. Bjelkenfors köper hem material fortast möjligt för att säkerställa materialpriser. Finansiering av detta
föreslås ske genom att omfördela från VA verksamhetsnära, vilket innebär att ramen 2022-2024 förblir oförändrad. Kapitalkostnader för investeringen täcks via VA-taxa.
Om- och tillbyggnad ÅVC: Förvaltningen är i ett inledningsskede av ett eventuellt nytt investeringsprojekt. Det som avses är en ny byggnad för farligt avfall på återvinningscentralen. Startmöte
projektering v.15.
Reserv: Kommer att nyttjas till flytt och etablering av paviljonger (moduler) för lågstadieelever på
Tranängsskolan. Detta i syfte att frigöra utrymme för gymnasiesärskolan.
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Samverkansnämnder
Miljö- och byggnämnden
Verksamhetsområde
Tranemo har sedan några år tillbaka en gemensam nämnd för bygg och miljö ihop med Gislaveds
kommun.
Ekonomisk prognos
Mnkr
Summa

Budget

Prognos

Resultat

-4,9

-4,9

0

Kostnaden för samverkansnämnden för bygg och miljö beräknas bli enligt budget.
Miljöenheten har svårigheter att rekrytera personal vilket gör att personalkostnaderna förväntas bli
lägre än budget, vilket även påverkar intäkterna då planerad verksamhet under året delvis inte kan
utföras.
Även på byggenheten är personalkostnaderna lägre än budget på grund av vakanser under årets
första månader. Delar av bygglovsavgifterna som debiterades 2021 är förskottsbetalning för arbete
som utförs under 2022, vilket innebär att enheten har mycket arbete som inte resulterar i några intäkter.

Arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Svenljunga respektive Tranemo kommun inrättade från och med 2015-05-01 enligt 9 kap. 19 § kommunallagen en gemensam arbetsmarknadsnämnd. Svenljunga kommun är värdkommun och samverkansnämnden arbetsmarknad ingår i Svenljunga kommuns organisation. Verksamhetens nettokostnader fördelas med 52 % till Tranemo och 48 % till Svenljunga.
Samverkansnämnden arbetsmarknad ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inom
drift, utveckling och uppföljning av arbetsmarknads- och integrationsarbete. Med detta avses övergripande ansvar för insatser riktade mot kommunernas invånare i behov av insatser som syftar till
att stärka individens ställning i samhället och att ge denne de verktyg som krävs för att nå egen försörjning samt att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån individuella behov och önskemål.
AME arbetar med personer i åldrarna 15 - 64 år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser. Ett krav
är att personen inte befinner sig i ett aktivt missbruk.
Deltagare kommer till AME via ansökan från individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, sjukvården eller skolan men inom vissa grupper finns en öppen ansökan för deltagande.
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Ekonomisk prognos
Mnkr
Summa

Budget

Prognos

Resultat

17,3

17,3

0

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter är i full gång både i Svenljunga och Tranemo. Dock behöver
verksamheten hitta nya lokaler i Tranemo, men strävar efter att göra detta inom budget. Prognosen
för AME för hela året är att budget kommer att hållas.
Flera projekt kommer avslutas fram till årsskiftet och då kommer personalen att minskas med totalt
åtta personer. I övrigt är alla tjänster tillsatta förutom en arbetsledare som ansluter 27 juni.

IT-nämnden
Verksamhetsområde
Gemensam verksamhet med Ulricehamns kommun avseende IT.
Ekonomisk prognos
Mnkr
Summa

Budget

Prognos

Resultat

0

0,5

1,1

Budgeten för IT är 0, eftersom samtliga kostnader finansieras av Tranemo (36%) och Ulricehamn (64
%). IT prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr för helåret, fördelat ca 0,2 mnkr till Tranemo kommun och 0,3 mnkr till Ulricehamn.
Det totala resultatet för verksamhet IT efter tertial 1 är +1,1 mnkr. Tranemos resultatandel uppgår
till 0,4 mnkr.
En vakant tjänst som tillsattes i februari och lägre tjänstgöringsgrader till följd av föräldraledighet/
tjänstledighet ger ett positivt resultat på personalkostnaderna.
Kostnader för material, verksamheternas inköp av kringutrustning, har blivit något högre än budgeterat.
Intäkterna i form av hyra är lägre samtidigt som även kapitalkostnaderna är lägre på grund av den
släpande utbytesskulden till följd av problem med leveranser.
Överskottet i perioden beror bl.a. på att Office har lägre kostnader under årets första fyra månader
innan det nya avtalet träder i kraft, något som justeras under året. Även användandet av konsulttjänster ligger lägre än budgeterat utfall per månad, detta varierar under året.
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Personalnämnden
Verksamhetsområde
I personalnämnden ingår personalsamverkan med Svenljunga kommun. Tranemos andel är 53%
och Svenljungas andel är 47%.
Ekonomisk prognos
Mnkr
Summa

Budget

Prognos

Resultat

-5,0

-4,8

0,2

Personalsamverkan prognosticerar ett överskott om +0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre tjänstgöringsgrader samt att budgeterad pott för konsultmedel ej nyttjas fullt ut.
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Servicesektion
Mål och ekonomi
Sammanfattning
Ekonomi
Driftprognos + 0,9 mnkr
Servicesektionen prognostiseras ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,9 mnkr, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående månad. Sammantaget beror överskottet näst intill uteslutande på vakanta tjänster.
Samtliga av funktionerna inom sektionen redovisar vid denna uppföljning en budget i balans eller
ett överskott.
Den samlade prognosen för sektionen uppgår till + 0,9 mnkr. Här finns budget för kommunreserv (5
mnkr), kommunstyrelsens oförutsett (1 mnkr), sociala investeringar (1 mnkr) medräknat med full
nyttjandegrad.
Kvalitet
För året finns totalt fyra kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer identifierade för servicesektionen. För dessa är bedömningen vid avstämning av tertial 1 att kvalitet uppnås eller är på väg att
uppnås. Särskilt kan noteras att samtliga fyra funktioner i servicesektionen genomfört komplett planering innehållande nulägesanalys, beskrivning av kvalitetsfaktorer och planering av utvecklingsmål i enlighet med Tranemo kommuns styrmodell.
Utvecklingsmål
Servicesektionen prognostiserar att de utvecklingsmål som återfinns för året förväntas uppfyllas. På
samtliga mål går arbetet enligt plan. Särskilt för tertial 1 kan konstateras att förslag på utvecklad
hantering av vår lokalförsörjningsplan har tagits fram och presenterats i samband med budgetarbetet inför budgetperiod 2023-2025. Förvaltningen har också under årets första fyra månader arbetat
med utveckling av styrningen kopplat till vår strategiska lokalförsörjning.
Personal
Sjukfrånvaron har minskat när det gäller korttidsfrånvaro. Avseende sjukfrånvarofall över 59 dagar
återfinns en liten ökning i jämförelse med tidigare år. Den korttidssjukfrånvaro som finns beror företrädesvis på förkylningar och covid. Tidigare längre sjukfrånvarofall har avslutats under tertial
1 2022.

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterat mål
Tydliggöra stödfunktionernas roll

Måluppfyllnad
Målet är
på väg att
uppfyllas

Kommentar
Under år 2021 riktades fokus på chefers organisatoriska uppdrag och rollen som stödfunktion. Bland
annat genomfördes på servicesektionen en dag där
sektionens medarbetare gavs inspiration, kunskap
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Prioriterat mål

Måluppfyllnad

Kommentar
och möjlighet till dialog på rollen som stödfunktion.
Arbete pågår för att mer konkret landa in i gemensamma nämnare i våra roller som utgör grund som
medarbetare i servicesektionen. Rollbeskrivningarna
kommer sedan berikas med mer verksamhetsspecifika beskrivningar med utgångspunkt i varje medarbetares grunduppdrag.

Utveckling av strategisk
lokalförsörjning

Målet är
uppfyllt

Förslag på utvecklad hantering av vår lokalförsörjningsplan har tagits fram och presenterats i samband
med budgetarbetet inför budgetperiod 2023-2025.
Förvaltningen har under årets första fyra månader
också arbetat med utveckling av styrningen kopplat
till vår strategiska lokalförsörjning.
Servicesektionens del är färdigställd, nu riktar förvaltningen in arbetet på att kärnverksamheterna ska
lyckas verkställa den utveckling som är påbörjad.

Målet är
Stödja och utveckla samspel och dialog mellan po- på väg att
uppfyllas
litiska instanser

Som ett led i att servicesektionen ska vara ett stöd i
att tydliggöra roller och kommunikationsvägar mellan våra politiska instanser planeras en kompetenshöjande insats i syfte att stärka kommunikationsvägar och tydliggöra roller. Bedömningen är att insatsen kommer leda till mer tydlighet i styrkedjan.

Tydliggöra stödfunktionernas roll
Aktiviteter
Ta fram rollbeskrivningar för
medarbetare

Status
Pågående

Kommentar
Planering för framtagande av rollbeskrivning
för medarbetare inom servicesektionen är pågående. Målsättningen är att utarbeta en gemensam grund för rollen som stödfunktion,
oavsett vilken funktion medarbetarna tillhör.
Rollbeskrivningarna berikas sedan med mer
verksamhetsspecifika beskrivningar med utgångspunkt i varje medarbetares grunduppdrag.
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Utveckling av strategisk lokalförsörjning
Aktiviteter

Status

Kommentar

Pågående

Samordna den strategiska
lokalförsörjningen i förvaltningen

Förslag på utvecklad hantering av vår lokalförsörjningsplan har tagits fram och presenterats.
Förvaltningen arbetar också med utveckling av
styrningen kopplat till vår strategiska lokalförsörjning.

Stödja och utveckla samspel och dialog mellan politiska instanser
Aktiviteter

Status

Samtal/dialog med respektive
politisk konstellation

Kommentar

Pågående

Dialoger planeras genomföras i enlighet med
aktiviteten.

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar

Ledarskap

Kvalitén
uppnås

Andel som genomfört nulägesanalys, beskrivit
kvalitetsfaktorer och planerat utvecklingsmål har
följts upp. Vid uppföljningen hade samtliga fyra
funktioner i servicesektionen genomfört komplett
planering.

Effektiva processer

Kvalitén är
på väg att uppnås

För servicesektionen har inför året ett antal särskilda digitaliseringssatsningar identifierats.
Dessa är följande:
•

Införande av "mina sidor" på Tranemo
kommuns hemsida

•

Samverkansprojekt e-arkiv

•

framtagande av e-tjänster för godkännar/attestintyg, beställningar och rekvisitioner

Samtliga digitaliseringssatsningar är pågående,
och några är vid avstämning av tertial 1 genomförda.
Under 2022 har servicesektionen också utökat stödet i samband med månads- och tertialuppföljningar till organisationens chefer. Uppföljningen
sker utifrån perspektiven ekonomi, HR och verksamhet. Utvärdering av det utökade stödet
52 (112)

Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar
kommer att ske via en uppföljning senare under
året. Bedömningen är dock att det utökade stödet
är uppskattat.

Ekonomistyrning

Kvalitén
uppnås

Vid senaste budgetuppföljningen (mars) kunde
glädjande konstateras att sektionernas samlade
prognoser uppgick till ett positivt driftsresultat.
Ingen sektion lämnar en negativ prognos. Under
året har inga större verksamhetsanpassningar
skett som krävt politiska beslut. Under årets
första fyra månader har också ett nytt budgetförslag för 5-årig investeringsbudget med tillhörande
lokalförsörjningsplan har tagits fram, redovisats
och ligger nu som förslag till politik budgetförslag
inför 2023.

Kompetensförsörjning

Kvalitén är
på väg att uppnås

Sammanlagt för årets första fyra månader har sex
rekryteringsannonser lagts ut för servicesektionen. Totalt antal sökande för dessa sex annonser
har varit 89 stycken. Fyra av dessa har tillsatts. De
övriga två rekryteringarna är fortsatt pågående
vid avstämning den 30 april 2022.

Ledarskap
Kvalitetsindikator
Andel verksamheter som genomfört planering
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Kvalitetsindikator
Andel som genomfört nulägesanalys, beskrivit kvalitetsfaktorer och planerat utvecklingsmål har
följts upp den 16:e februari. Vid uppföljningen hade samtliga fyra funktioner i servicesektionen
genomfört komplett planering.
Metodstödet beskriver att rapporterande chefer vid dialogen i december ska presentera sin nulägesanalys och planering för sin överordnade chef. Vid denna dialog kan det vara så att rapporterande chef behöver göra förändringar i sin plan. Av denna anledning följs planeringen upp i början på februari, för att ge möjlighet till ev. förändringar.
Andel chefer som känner sig delaktiga i budgetprocessen

Kommunen befinner sig just nu mitt i budgetprocessen. Enligt den årsplan som ligger kommer
det ske en utvärdering efter varje tertial (tre gånger per år). I denna utvärdering finns frågan
"Känner du dig tillräckligt delaktig i budgetprocessen". Utvärderingen som är anonym går ut till
samtliga chefer.
Bedömningen är att en klar majoritet kommer känna tillräcklig delaktighet.
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Effektiva processer
Kvalitetsindikator
Följsamhet digitaliseringssatsningar - andel (%)

För servicesektionen har inför året ett antal särskilda digitaliseringssatsningar identifierats. Dessa
är följande:
•

Införande av "mina sidor" på Tranemo kommuns hemsida

•

Samverkansprojekt e-arkiv

•

framtagande av e-tjänster för godkännar/attestintyg, beställningar och rekvisitioner

Arbetet med att införa "mina sidor" på Tranemo kommuns webbplats är uppstartat. En implementering av "mina sidor" är komplext och kräver förhållandevis mycket arbete för att kunna fungera på ett bra sätt. Steg ett i arbetet handlar om att arbeta fram en utgångsstandard och utifrån
denna ta arbetet vidare.
När det gäller arbetet med övergång till e-arkiv håller Tranemo kommun tillsammans med Boråsregionen och sjuhäradskommunerna på att starta ett samverkansprojekt för införandet. Syftet är
att i samverkan kunna upphandla ett system, implementera systemet och utarbeta en process för
att kunna ansluta andra system till e-arkivet. Projektstart planeras till hösten och i nuläget pågår
rekrytering för projektledare. Internt pågår förberedelser med bland annat informationshanteringsplanen.
Avseende framtagandet av e-tjänster pågår arbetet för fullt. Ett antal e-tjänster är framtagna och
driftsatta, dessa är tjänst för digital och delvis automatiserad hantering av godkännar-/attestansökan samt andra automationer kopplat till bokföringsordrar och överflyttning av internfakturor.
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Kvalitetsindikator
Verksamhetsnära stöd

Under 2022 har servicesektionen utökat stödet i samband med månads- och tertialuppföljningar
till organisationens chefer. Uppföljningen sker utifrån perspektiven ekonomi, HR och verksamhet. Utvärdering av det utökade stödet kommer att ske via en uppföljning senare under året. Bedömningen är dock att det utökade stödet är uppskattat.
Uppföljning: Ovan kvalitetsfaktor har vi tagit oss an genom att utveckla något vi kallar analysverkstad. I intervaller om månadsvis håller varje sektionscontroller i en analysverkstad där ett antal chefer per "verkstad" inom sektionernas verksamheter samlas och ges ekonomistöd kopplat till
sin uppföljning (detta ges till samtliga chefer). Det finns också kopplat till analysverkstäderna
med ett par dagars mellanrum enskilda tider till samtliga chefer som har ett sådant behov (eller
om controllers ser behov av att sitta ner extra med chef). Under våren har vi kopplat på HR-strategerna och vid tertialen deltar verksamhetsstrateg.
Illustration av process: Uppföljning: Analysverkstad -- Analystid controller -- Uppsamlingstid
(enskild) -- Verksamhetschef -- Sektionschef - Kommunchef - Kommunstyrelsen
Budget: Budgetplaneringen utgår från kommunens årshjul för budget 2023-2025. Denna har respektive controller tillsammans med sektionschef brutit ner och anpassat till sektionerna. Mötesplanering ligger för hela 2022. Fokus under början på året har varit att förankra processen väl och
lyssna in frågor, inspel och andra konstruktiva medskick.
Metodstöd: Inför året har vi också uppdaterat kommunens metodstöd och samlat ekonomiska
dokument i detta. Här finns teoretiskt stöd hur chef ska tänka vid uppföljningar och specificerat
månad för månad finns datum och moment som ska genomföras för budget och uppföljning.
Ekonomichef: Under året har och kommer fortsatt ekonomichef att besöka sektionernas ledningsgrupper fem gånger per sektion för att öka transparens och dialog mellan sektionerna och ledningen och skapa forum för dialog och delaktighet.
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Ekonomistyrning
Kvalitetsindikator
Budgetföljsamhet hos chefer - avvikelse i % (sammanvägt driften)

Vid senaste budgetuppföljningen (mars) kunde glädjande konstateras att sektionernas samlade
prognoser uppgick till ett positivt driftsresultat. Ingen sektion lämnar en negativ prognos. Under
året har inga större verksamhetsanpassningar skett som krävt politiska beslut.
Investeringsuppföljning & budgetering

Budget: Nytt budgetförslag för 5-årig investeringsbudget med tillhörande lokalförsörjningsplan
har tagits fram, redovisats och ligger nu som förslag till politik i deras budgetförslag inför 2023.
Uppföljning: I samband med budgetuppföljningarna har investeringsplanen fått ett mer transparent utseende. Varje månad rapporteras utfall, prognos och eventuell ombudgetering.
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Kvalitetsindikator

Kompetensförsörjning
Kvalitetsindikator
Antal ansökningar per rekryteringsannons (snitt)

Sammanlagt för årets första fyra månader har sex rekryteringsannonser lagts ut för servicesektionen. Totalt antal sökande för dessa sex annonser har varit 89 stycken. I snitt uppgår antal ansökningar per rekryteringsannons till ca 15 stycken. Noterbart är att en av tjänsterna har markant
högre andel ansökningar, vilket drar upp snittet på resterande fem.
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Kvalitetsindikator
Andel tillsatta tjänster

Under årets första fyra månader har sammanlagt sex tjänster utannonserats på servicesektionen.
Fyra av dessa har tillsatts. De övriga två rekryteringarna är fortsatt pågående vid avstämning den
30 april 2022.

Ekonomisk prognos
Budget
helår

Utfall aktuell period
(ack)

Budgetavvikelse aktuell
period (ack)

9,9

3,9

0,6

Personalkostnader

-35,8

-10,4

1,4

Verksamhetskostnader

-25,1

-6

2,3

-0,4

-0,2

0

-51,3

-12,7

4,3

Nyckeltal
Verksamhetens nettointäkter

Kapitalkostnader
Resultat

Prognos budgetavvikelse
helår

0,9

Kommentar
1.Vilka budgetavvikelser finns hittills i år?
För perioden redovisas en budgetavvikelse om 7,1 mnkr.
2. Vad beror avvikelserna på?
Resultatet är inte fullt rättvisande då flera kostnader fördelas ojämnt över året, exempelvis semesterlöneskuld, bidrag och utvecklingspengar. Kommunens reserv ligger budgettekniskt under
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servicesektionen vilket också påverkar utfallet.
3. Vilka intäkter/kostnader kommer påverka resterande del av året?
Servicesektionen kommer att belastas med högre personalkostnader till följd av lägre antal vakanser, bidragsutbetalningar och nyttjande av utvecklingsmedel.
4. Vad blir budgetavvikelsen på helår?
Driftprognos + 0,9 mnkr
Servicesektionen prognostiseras ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,9 mnkr, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående månad. Sammantaget beror överskottet näst intill uteslutande på vakanta tjänster. En organisationsutveckling på övergripande nivå är under verkställande, varvid de medel som fanns till förfogande efter omorganisationen mellan ekonomi- och
kanslifunktionen kommer att nyttjas i sin helhet (0,3 mnkr).
Samtliga av funktionerna inom sektionen redovisar vid denna uppföljning en budget i balans eller
ett överskott.
Total prognos + 0,9 mnkr
Den samlade prognosen för sektionen uppgår till + 0,9 mnkr. Här finns budget för kommunreserv (5
mnkr), kommunstyrelsens oförutsett (1 mnkr), sociala investeringar (1 mnkr) medräknat med full
nyttjandegrad.

Personal
Antalet tillsvidareanställda har minskat mellan 2021 och 2022. Det handlar delvis om vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta den 31 mars. Antalet visstidsanställda timavlönade har ökat från 1 till 4.
Det är knutet till personalomsättningen på HR-funktionen. De timavlönade har arbetat med löneöversynsarbete och för att stärka upp bemanningen på lön.
Sjukfrånvaron har minskat när det gäller korttidsfrånvaro och när det gäller sjukfrånvarofall över 59
dagar är det en liten ökning sett i förhållande till föregående år. Av de 3,73% total sjukfrånvaro (under perioden jan-mars) utgör 0,29% långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaron utgör
3,44% 2022. Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på förkylningar och covid. Tidigare längre
sjukfrånvarofall har avslutats under tertial 1.
Anställda per anställnings- och löneform
Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Antal personer

35

42

Tillsvidareanställda

34

38

Visstidsanställda

1

4

Antal årsarbetare

35,00

41,22

Timanställda

4

1

Antal timmar

179

42
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Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

0,36

0,08

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Andel män

11,4%

11,9%

Andel kvinnor

88,6%

88,1%

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Totalt

3,73 %

5,69 %

Långtid (mer än 59 dgr)

0,29 %

0,21 %

Antal årsarbetare
Kön månadsavlönade

Sjukfrånvaro
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Lärandesektionen
Mål och ekonomi
Sammanfattning
Ekonomiskt resultat
Under 2021 drogs sektionen med ett stort underskott vilket rättats till, dock med konsekvensen att
grundbemanningen är tight och flexibilitet saknas. Tyvärr har interkommunala kostnader ökat och
vid ingången av 2022 var sektionen inte i balans. Sektionens månadsrapport i januari började på -5,8
mnkr.
Främst var det ökade kostnader med Interkommunala avtal som ökat.
Tilläggsbudget och allmän återhållsamhet har gjort att sektionen nu balanserar budgeten.
Lärandesektionen prognostiserar på helår år 2022 ett överskott mot budget på 0,7 mnkr.
Lärande övergripande prognostiserar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr, vilket är en liten buffert.
Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr och grundskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,3 mnkr. Båda underskotten beror på kostnader för resurser för barn/elev i behov av särskilt stöd.
Gymnasiet prognostiserar ett underskott mot budget på -1,7 mnkr vilket beror på högre interkommunala kostnader än budget (-1,9 mnkr).
En gemensam nämnare för förskolan, grundskolan och gymnasiet är att användandet av korttidsvikarier sker väldigt sällan då ordinarie personal istället hjälper till att täcka upp för varandra, trots en
tight grundbemanning.
Sektionen har centralt en buffert som under hösten kan användas för tillfälligt stöd då den ekonomiska situationen nu är bättre.
För de enheter som har svårt att hålla budget i förskolan kan statsbidragen hjälpa upp.
Prioriterade mål och kvalitet
Kvalitetsmålen är uppnådda eller på väg att uppnås.
Betygsresultat redovisas i T2.
Personalläget är gott trots stor minskning av medarbetare 2021
Generellt är andelen behöriga förskollärare i knappt i paritet med målet, men fördelning behöriga
skiljer sig mellan enheterna. Behöriga förskollärare är svåra att rekrytera till vissa enheter.
Långtidsfrånvaron minskar och korttidsfrånvaron har påverkats av pandemin.
Sektionen har behöriga rektorer på alla poster (en rektor är under utbildning och ett par biträdande
rektorer anmälda till nästa omgång) och låg personalomsättning. Både HR- och ekonomistöd är på
plats vilket är en förutsättning för bättre följsamhet.
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Tranäng 7-9 har gjort en avvikelserapport då det är svårt att ge eleverna garanterad undervisningstid. Under våren har första prioritet varit att komma i ekonomisk balans och utifrån det läge som
sektionen nu har kan en del av insatserna som krävs finansieras med den centrala bufferten.
Den sammantagna analysen av arbetsbörda och trivsel är att många känner sig arbetstyngda men
att ändå det finns förhoppningar om att organisationen kommer att bli mer hållbar med vissa förändringar i strukturerna.

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterat mål
Budget i balans

Måluppfyllnad
Målet är
uppfyllt

Kommentar
Ekonomi, under 2021 drogs sektionen med ett stort
underskott vilket rättats till. Tyvärr har interkommunala kostnader ökat och vid ingången av 2022 var
sektionen inte i balans. Tack vare en tilläggsbudget
och allmän återhållsamhet balanserar nu sektionen
budgeten. Flera övergripande förändringar behöver
göras för att nå en ekonomisk hållbarhet och många
åtgärder har med lokaler och rektorsområdenas upptagningsområden att göra. Att barnantalet minskar
är en oroande faktor och kostnaderna måste dras ner
även 2023 på grund av minskade intäkter.
Nödvändigt med totalbild av nuvarande lokaler och
behov av platser, och för många osäkra faktorer för
att dra på sig nya driftskostnader i nuläget.

SKA SSK

Målet är
på väg att
uppfyllas

Målet är
Nyanländas lärande
- ökad måluppfyllelse för uppfyllt
barn och elever som är
nyanlända eller har ett annat modersmål än
svenska.
Prioriterade mål från Lärandesektionens Kvalitetsrapport lå 20/21

Målet är
på väg att
uppfyllas

Analysen behöver förstärkas. Initiativ taget till kompetensutveckling genom arbete med Skolverkets modul Leda förändring (Inom nyanländas lärande)
Alla insatser följer planen som antagits.

Barn- och elevhälsoarbete
Nyckelord för utvecklingsarbetet inom Barn- och
elevhälsa är styrning, struktur och samsyn. Exempel
på detta är arbetet med att främja närvaro, rutiner
för stödinsatser, övergångar och samverkan. Även
den fortsatta barn- och ungdomssamverkan (BUS) i
samarbete mellan skola och socialtjänst har hög prioritet. Det finns nu ett samarbetsdokument och en aktivitetsplan. Barn- och elevhälsochefen,
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Prioriterat mål

Måluppfyllnad

Kommentar
omsorgsektionens verksamhetsutvecklare, folkhälsostrateg med flera kommer att ha ett nära samarbete.
Utveckling av Familjecentralens verksamhet och föräldrastöd.
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbetet har fokus på den nya Trygghetsplanen som togs fram under läsåret och ska fortsätta implementeras. Skolklimatet är en viktig del i
detta och Fredrik Zimmerman pekar i sin forskning
på vikten av att skapa ett klimat där s.k. skojbråk
inte ska tolereras och där man arbetar med att hitta
ett språkbruk som är okej.
Pojkars och flickors resultat
Vi behöver jobba vidare med elevernas motivation,
studieteknik och att skapa en pluggkultur. Vi ser att
detta område hänger tätt samman med både elevhälsoarbetet och värdegrundsarbetet. Det finns också
positiva effekter på detta område av de pågående insatserna inom Nyanländas lärande.
Nyanländas lärande
Insatser i samverkan med Skolverket. Dessa finns beskrivna i en beslutad åtgärdsplan och rapporteras regelbundet till huvudmannen. Det finns insatser som
kommer att beröra alla verksamheter i Lärandesektionen under 2021-2024. Gemensamt för alla insatser
är att det handlar om stöd till verksamhetsutveckling
för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska. Arbetet kommer att ledas av
en projektledare som är anställd med medel från
Skolverket.
Andra områden som vi också arbetar med

Studie- och yrkesvägledning för alla ålder.- huvudmannaplan

Målet är
uppfyllt

•

Nya kurs- och ämnesplaner

•

Budget och organisation

•

Arbetsmiljö

Ny SYV-plan antagen HT 2021. Implementering pågår
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Budget i balans
Aktiviteter
Utbildning och uppföljning

Status
Pågående

Kommentar
Arbete med den Tvärpolitiska skolplanen pågår. Politiska beslut måste tas när det gäller
strukturförändringar av upptagningsområden
och antal enheter för att ligga rätt i budgetarbete för 2023

SKA SSK
Aktiviteter

Status

Kommentar

Jobba med efterlevnaden av
Riktlinjerna för skolutveckling
och systematiskt kvalitetsarbete

Pågående

Arbete pågår med att få alla rektorer att följa
riktlinjerna. Förra året saknades en rapport.

Utbildning med rektorer kring
analys och kvalitetsarbete

Pågående

Analysen behöver förstärkas. Initiativ taget till
kompetensutveckling genom arbete med Skolverkets modul Leda förändring (Inom nyanländas lärande)

Nyanländas lärande - ökad måluppfyllelse för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska.
Aktiviteter
Samordnare och projektledning av insatserna i åtgärdsplanen

Status
Pågående

Kommentar
Genomförande
Under det halvår som samordnare numera koordinator varit anställd har flera insatser varit i
planeringsstadiet. Det innebär mycket kontakter, bokningar, planering av insatser. Förutom
de utvecklingsinsatser som är planerade under
läsåret 22-23 har koordinator tillsammans med
skolchef påbörjat ett samarbete med Svenljunga och Ulricehamns kommun. Syftet är att
kunna bistå varandra med studiehandledare,
modersmålslärare då det är svårt för en enskild
kommun att hitta lärare i alla modersmål där
vi behöver. Till sin hjälp har koordinator haft
stor hjälp av Eva Bjelke, verksamhetsutvecklare som varit väl insatt i kommunens förutsättningar.
Koordinator har haft träffar med modersmålslärarna och studiehandledarna i kommunen c a
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Aktiviteter

Status

Kommentar
en gång i månaden. Fokus har varit deras yrkesroll och uppdrag, men också ett möte där
de får tillfälle att träffas.
Lokala Teamet bestående av fyra rektorer,
skolchef, verksamhetschef, politiker från Lärandeutskott har träffats en gång i månaden.
Mötena har mest varit informationsmöten.
En kartläggning har gjorts hur mottagandet av
nyanlända grundskoleelever ser ut i Tranemos
grundskolor.
Under våren har vi haft två möten med Skolverkets processtödjare Malin Windestål-Rapp
och Marinka Malmi. Första mötet var digitalt
och vi fick återkoppling på den delredovisning
som lämnades in i december. Viktigt att ha
med i kommande redovisningar är hur visar
sig insatserna i barnens/elevernas lärande. Vi
ska inte heller tappa fokus på målgruppen- nyanlända och flerspråkiga barn/elevers lärande.
Koordinatorsrollen är viktig för projektet, på
vilket sätt kan koordinator göra för skillnad för
barn/elevers lärande i Tranemo kommun.
Andra mötet med skolverket skedde den 27
april och var fysiskt. Skolverket kom till oss.
Fortsatta samtal om varför projektet och hur vi
kan systematisera och säkerställa att vi arbetar
med rätt saker.
Resultat och analys
Flera insatser är i gång och planeringen av insatser fungerar men behöver kommuniceras
tydligare i en kommunikationsplan. Vissa insatser som t ex förskolans har varit svårare att
planera då de har barnverksamhet under hela
dagen. Här har krävts en del möten i hur vi ska
kunna ordna vikarieavlösning. Våren har varit
präglad av att Lärandesektionen befunnit sig i
en rekryteringsprocess av skolchef, en lång
sjukskrivning av en annan nyckelperson. Detta
har gjort att medarbetare som tidigare varit
mer involverade i projektet och kunnat stötta
koordinatorn inte kunnat det.
Mötena med Svenljunga och Ulricehamn är i
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Aktiviteter

Status

Kommentar
initialfasen och fler möten är planerade för hur
samordning kan ordnas. Svårigheten med att
rekrytera modersmålslärare i vissa språk är
lika för för våra kommuner.
Kartläggningen visar att det finns ett behov av
en central samordning i Tranemo kommun.
Åtgärder för utveckling
Lokala teamets roll, hur ska rollfördelning, ansvarsfördelning se ut i teamet? Hur blir varje
medlem i teamet bärare av projektet tillsammans med koordinator. Kommunikationsplan
- hur kan den bli ett verktyg för Lokala Teamet?
Implementering av våra insatser - hur blir
medarbetarna delaktiga i Nyanlända och flerspråkigas lärande.

Utbildning i "Att leda förändring" Chefsgruppen

Pågående

Syfte
Ur Åtgärdsplan 20210607
Huvudman och rektor brister i arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet gällande nyanländas lärande vilket medför brist på utveckling.
” Arbetet med nyanlända elevers lärande synliggörs inte i tillräcklig utsträckning i det systematiska kvalitetsarbetet. Betyg och modersmål
och svenska redovisas övriga ämnen särredovisas inte målgruppen”
Skolverket anser att insatsen kommer att bidra
till förbättrade förutsättningar för högre
måluppfyllelse och goda kunskapsresultat hos
barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska samt öka likvärdigheten inom och mellan förskolor, grundskolor
och gymnasieskolan. Därför påbörjades Skolverkets modulutbildningen "Leda förändring".
Genomförande
I oktober och november på två chefsträffar genomförda cheferna i Lärandesektionen del 2
- Planera för förändring. Här togs upp vad är
67 (112)

Aktiviteter

Status

Kommentar
bra att tänka på när rman planerar ett förändringsarbete. Vad/Varför en förändring vad blir
bättre mot vad som redan är? Är förändringen
genomförbar - förenlig med rådande praktik?
Komplexitet - hur möjlig är förändringen? Vad
krävs? Kan man pröva förändringen -pilotprojekt? Vilka effekter vill man att förändringen
ska uppnå? I olika grupper har cheferna diskuterat sina erfarenheter av förändringsarbete.
Utbildningen tog även upp effektkedjan som är
ett verktyg att använda vid förändringsarbete.
Strategidagar i 27 januari och 28 januari
Hade rektorerna till uppgift att pröva modellen effektkedjan i den egna verksamheten.
Effektkedjan inleds med att bestämma vilka
långsiktiga effekter man vill uppnå, utifrån
detta bestämmer man vilka resultat man ska
uppnå på vägen, vilka aktiviteter krävs, vilka
resurser har vi?
Del 3 - Kultur för lärande organisation
Vilka kulturer råder i verksamheten, i arbetslag, vad kännetecknar en viss kultur? Hur påverkar det ledarskapet? Rektorerna läste in sig
på fyra typer av kulturer och typiska drag för
dessa kulturer. Rektorerna diskuterade i grupper utifrån grupper vilka kulturer de identifierar finns i verksamheterna och hur det påverkar deras ledarskap.
Resultat och analys
Verktyget effektkedjan upplevdes som ett användbart sätt att strukturera upp utvecklingsområden inom sin verksamhet. Det är en bra
modell att arbeta med i inledningen. Synpunkter som fram är att det är svårt att särskilja mål och effekt. Det framkom synpunkter
som att det är svårt att mäta "mjuka frågor"
som inkludering och delaktighet.
Flera rektorer ser att det kan flera kulturer som
råder på en och samma arbetsplats och att det
kan vara svårt när det "sitter i väggarna". Som
chef måste man anpassa sitt ledarskap efter
medarbetare och arbetsplats. Svårt när kulturer
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Aktiviteter

Status

Kommentar
hämmar utvecklingsarbetet. Viktigt att vara
förutseende, planera och formalisera.
Uppföljning av del 3 Strategidag den 31 mars
Fortsatta diskussioner om hur kulturen påverkar förändringsarbetet
Åtgärder för utveckling
Effektkedjan i det systematiska uppföljningsarbetet kring de insatser som görs inom projektet
Nyanländas och flerspråkiga barn och elevers
lärande.

2.2 Kompetensutveckling i interkulturellt förhållningssätt
- Lärstämma

Avslutad

Genomförande
Måndagen den 7 mars genomfördes en lärstämma för all pedagogisk personal, lärandesektionens kansli och skoladministratörer.
Även politiker från Kommunstyrelsen var inbjudna. Stämman skedde digitalt p g a pandemin.
Stämman var en halv dag där de första två timmarna var en föreläsning med Jonas Stier, professor och sociolog Mälardalens Universitet.
De andra två timmarna satt deltagarna i olika
grupper där man fortsatte att samtala om vad
interkulturellt förhållningssätt är och vad det
innebär för verksamheten.
Syfte
Lärstämmans syfte är att träffas över stadiegränsarna och i dialog med politiker samtala
om aktuella och viktiga frågor som rör Lärandesektionens verksamheter. Årets stämma var
en insats inom projektet Nyanlända och flerspråkiga barn /elevers lärande. Årets tema var mångfald eller enfald- utmaningar, möjligheter - arbetssätt. Ämnet och frågorna samtalades om utifrån att Tranemo kommuns barn och elevverksamheter präglas alltmer av en mångfald med
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Aktiviteter

Status

Kommentar
människor som bär på olika erfarenheter, olika
normer präglade av kontext och kultur. Syftet
med ämnet var att öka förståelsen för varandra
och kunna bemöta andra människor med respekt och kunskap med vad det t ex innebär att
komma från en annan kulturell bakgrund.
Följande frågor diskuterades i grupperna:
1, Vilka utmaningar ser du med en tilltagande
mångfald i verksamheten?
2, Vilka möjligheter ser du med en tilltagande
mångfald i verksamheten?
3, Vad är ett interkulturellt förhållningssätt för
dig?
Resultat och analys
Sammanfattningarna från gruppdiskussionerna visade att ämnet är viktigt och att man
tyckte det var bra att träffas över verksamhetsgränserna. Svaren på frågorna visade att grupperna hade ansåg att olikheter och en kulturell
mångfald är berikande på många sätt. Det vidgar perspektiven på omvärlden och några
grupper även kunskapen i olika ämnen vidgas
när man tar in andras perspektiv. Barnen/Eleverna lär av varandra och blir intresserade av t
ex varandras språk.
Några grupper uttryckte att det är svårt särskilt när det uppstår språkliga barriärer. Flera
grupper tog upp avsaknaden av resurser som
tid, känslan av otillräcklighet, för få studiehandledare och modersmålslärare.
Svaren och våra erfarenheter säger oss att vi
behöver ha flera olika insatser och planera för
fortsättning i hur vi kan arbeta med mångfald
och interkulturalitet. Det handlar om att kunna
se att alla barn, elever på våra förskolor, skolor
är våra.
Ämnet är svårt och mångfasetterat och kräver
ständiga insatser - framförallt handlar det om
den värdegrund som våra verksamheter vilar
på.
Förslag på framtida åtgärder
Fortsatt implementering och kommunikation
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Aktiviteter

Status

Kommentar
om vårt uppdrag. Lyfta interkulturalitet och
utvärdera våra verksamheter utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.
Arbeta med interkulturellt förhållningsätt
kommunövergripande.
Aktivera de handlingsplaner som finns när det
gäller mottagande av nyanlända, organisationen kring flerspråkiga

Prioriterade mål från Lärandesektionens Kvalitetsrapport lå 20/21
Aktiviteter

Status

Kommentar

Utvecklad Barn- och Elevhälsa

Pågående

Barn- och elevhälsan har varit föremål för
granskning och det framkom att resursen behöver stärkas. I augusti börjar en chef på heltid
som kombinerar uppdraget med chef för familjecentralen. Utökningen är viktig för bägge
verksamheterna.

Implementering av Trygghetsplan

Pågående

Olika åtgärder är igångsatta och rapporteras i
T2

Studie- och yrkesvägledning för alla ålder.- huvudmannaplan
Aktiviteter

Status

Kommentar

Implementering av SYV-planen

Pågående

Implementering pågår och aktivitetsplanen
följs

Aktivitetsplaner

Pågående

Under våren har LU fått presentation av planen. Ytterligare delar fullföljs under läsåret

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar

Kvalitén är
Att rektor arbetar helt i
linje med våra riktlinjer för på väg att uppnås
skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

Arbete pågår med att få alla rektorer att följa riktlinjerna. Förra året saknades en rapport.

Kvalitén är
på väg att uppnås

Ett stort arbete med ekonomistöd har inletts. Metoden gör rektorerna tryggare och säkrare i sitt arbete.

Att rektor är trygg i budgetarbetet och har kontroll
på sin ekonomi
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Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar

Att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) på alla verksamhetsnivåer i Lärandesektionen

Kvalitén är
på väg att uppnås

Förskolan styrs och genomsyras av läroplanen

Kvalitén är
på väg att uppnås

Enheterna har en ojämn fördelning av andel behörig personal. Genomlysning och aktiviteter krävs
för att ändra på detta.

Grundförutsättningar för
att bedriva en skola

Kvalitén är
på väg att uppnås

Indikatorn är inte genomarbetad. Vi har inte definierat målvärdet.

Att alla verksamheter inom Lärandesektionen genomför en arbetsmiljörond och Årlig uppföljning/analys samt Handlingsplan för Lärandesektionen
är uppfyllt.
De flesta av alla chefer och Skyddsombud har gått
Bättre arbetsmiljöutbildningen medan det är låg
måluppfyllelse gällande att alla verksamheter genomför en årlig uppföljning av arbetsmiljön (vilket HR-funktionen stödjer/samordnar).

Om vi menar att det finns relativt nyrenoverade
nybyggda lokaler och beräknar andelen av helheten kan detta vara ett mått.
Totalt 14 förskolor:
Kvarstående förskolor som behöver justering:
Åsalyckan, Regnbågen, Björnen, Solbacken, Björkhagen, Fjäril grön
Totalt 6 grundskolor
Kvarstående skolor som behöver justering: Tranängskolan F-6, Tranängskolan 7-9, Limmaredskolan, Länghemskolan
Totalt 2 grundsärskolor
Kvarstående skolor som behöver justering:
Grundsärskolan 7-9
Totalt 4 enheter under Gymnasieskolan (Ungdomsgymnasiet, Filial Bygg, Filial Omsorg, SFI).
Samtliga har fullt ut funktionella lokaler.
Summering: Andel med behov/totalt antal enheter
11/26=42%

Fullföljd grundskola

Ej genomförd

Mätning i juni, rapporteras i T2.

Likvärdig grundsärskola

Kvalitén
uppnås

Handledning genomförs antingen med besök på
ytterskolorna eller genom kontakt via Teams.
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Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar

Grundförutsättningar för
att bedriva en gymnasieskola

Kvalitén
uppnås

Pandemin har försvårat och omöjliggjort besöksdagar i dec, därför behövdes besöksdag i mars..
Marknadsföring på social media har vägt upp
marknadsföringsarbetet.

Tillgänglig vuxenutbildning för invånarna i Tranemo kommun

Ej genomförd

Indikatorn ej genomarbetad, implementering pågår.

Att rektor arbetar helt i linje med våra riktlinjer för skolutveckling och
systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsindikator
Andelen rektorer som har en Kvalitetsrapport av god kvalitet

Detta år anges kriteriet utifrån om det finns en kvalitetsrapport.
Vad god kvalitet är behöver definieras i samråd med Chefsmötet
En enhet sakande detta. (3 %)
14 förskolor
6 grundskolor
10 fritidshem
1 grundsärskola
1 ungdomsgymnasium
Summa: 32
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Kvalitetsindikator
Andelen rektorer som har en utvecklingsplan klar i början av läsåret

Detta år anges kriteriet utifrån om det finns en utvecklingsplan
Vad god kvalitet är behöver definieras i samråd med Chefsmötet
En enhet sakande detta. (3 %)
14 förskolor
6 grundskolor
10 fritidshem
1 grundsärskola
1 ungdomsgymnasium
Summa: 32
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Att rektor är trygg i budgetarbetet och har kontroll på sin ekonomi
Kvalitetsindikator
Andelen rektorer som har en budget i balans

Att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på alla verksamhetsnivåer i Lärandesektionen
Kvalitetsindikator
Alla chefer har gått Bättre arbetsmiljöutbildningen (BAM)

Inventering inte fullt ut genomförd.
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Kvalitetsindikator
Finns tre nivåer.
1. Genomförd BAM utbildning och det de senaste 4 åren
2. Genomförd BAM-utbildning , men mer än 4 år sedan
3. Inte genomförd BAM -utbildning. (Ger målvärde under 80% om medarbetaren arbetat i 2 år)
Det finns chefer inom Lärandesektionen inom alla tre nivåerna.
Jag uppskattar vår måluppfyllelse till 85%.
Alla skyddsombud har gått utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM)

Inventering inte genomförd.
Vi behöver med facken (SSG) genomföra en gränsdragning av vilka skyddsombud som skall omfattas.
Finns tre nivåer.
1. Genomförd BAM utbildning och det de senaste 4 åren
2. Genomförd BAM-utbildning , men mer än 4 år sedan
3. Inte genomförd BAM -utbildning. (Ger målvärde under 80% om medarbetaren arbetat i 2 år)
Jag uppskattar vår måluppfyllelse till 85%.
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Kvalitetsindikator
Alla verksamheter genomför en årlig uppföljning av arbetsmiljön

Årlig uppföljning genomförs på sektionsnivå.
Vi har inte definierat vad en fullständig måluppfyllelse på enhetsnivå innebär.
Arbete pågår under HR ledning att ta fram ett årshjul som genomsyrar hela förvaltningen.
Uppföljning genomförs till viss del i delar av verksamheten.
Målvärdesskala
Sektionsnivå ger 50%.
Sedan baseras resterande del på hur många av chefernas ansvarsområden som det finns uppföljning på.

Årlig uppföljning / analys samt Handlingsplan för Lärandesektionen gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
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Kvalitetsindikator

Genomförs under i maj -juni för fastställande i augusti inför läsåret.
Fullt genomförd.
Alla verksamheter inom Lärandesektionen genomför en arbetsmiljörond

Alla verksamheter har genomfört arbetsmiljörond. Den är sammanställd och delar där vi behöver
hjälp redovisade för Samhhällssektionen
. Tas upp SSG 220517
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Förskolan styrs och genomsyras av läroplanen
Kvalitetsindikator
Andelen förskollärare med lärarlegitimation

Andel (%) årsarbetare med förskollärarlegitimation är för Tranemo kommun 51%.
Senaste statistiken som redovisades i kavlitetsrapporten för 2020-2021.
(På nationell nivå är utfallet 40%)
Målsättning är att 2 av 3 medarbetare skall vara ha förskollärarlegitimation.
Andelen av förskolans avdelningar som har schemalagd planeringstid enligt nationell norm

Inga avdelningar har detta idag.
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Kvalitetsindikator
Målet är 15 h/avdelning
Målsättning inom HÖK är att detta skall uppnås inom 2 år.
För läsåret 2022-2023 är målet 10 h/avdelning.

Grundförutsättningar för att bedriva en skola
Kvalitetsindikator
Elevunderlag Grimsåsskolan och Dalstorpskolan

OBS!
För indikatorn är det sannolikt fel rubrik ned tanke på att målvärdet är att till 80 elever vilket skolan är dimensionerad för.
Idag är det 62 elever på Grimsåsskolan.
Vi behöver kanske en indikator även för Dalstorpskolan?
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Kvalitetsindikator
Andelen undervisning som bedrivs i ändamålsenliga lokaler

Indikatorn är inte genomarbetad.
Vi har inte definierat målvärdet.
Pers ref:
Om vi menar att det finns relativt nyrenoverade nybyggda lokaler och beräknar andelen av helheten kan detta vara ett mått.
Totalt 14 förskolor:
Kvarstående förskolor som behöver justering: Åsalyckan, Regnbågen , Björnen, Solbacken, Björkhagen, Fjäril grön
Totalt 6 grundskolor
Kvarstående skolor som behöver justering: Tranängskolan F-6, Tranängskolan 7-9, Limmaredskolan, Länghemskolan
Totalt 2 grundsärskolor
Kvarstående skolor som behöver justering:
Grundsärskolan 7-9
Totalt 4 enheter under Gymnasieskolan. (Ungdomsgymnasiet, Filial Bygg, Filial Omsorg, SFI)
Samtliga har fullt ut funktionella lokaler.
Summering: andel med behov/ totalt antal enheter
11/26=
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Fullföljd grundskola
Kvalitetsindikator
Andelen elever som har minst 90% närvaro
Inga tillgängliga data

Likvärdig grundsärskola
Kvalitetsindikator
Handledningsträffar för skolor med integrerade grundsärskoleelever
Inga tillgängliga data

Grundförutsättningar för att bedriva en gymnasieskola
Kvalitetsindikator
Andelen elever som väljer att gå i den egna gymnasieskolan

98 förstahandsökande i årskursen ger 67%
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Kvalitetsindikator
Antal elever från andra kommuner som väljer Tranemo gymnasieskola

Här fyller vi i antalet sökande från Svenljunga.
Indikatorn inte genomarbetad gällande målvärdet.

Tillgänglig vuxenutbildning för invånarna i Tranemo kommun
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Ekonomisk prognos
Budget helår

Utfall aktuell period
(ack)

Budgetavvikelse aktuell
period (ack)

Prognos budgetavvikelse
helår

47,9

17,5

1,6

4,7

-224,7

-72,3

1,6

-2,7

Verksamhetskostnader

-89,2

-28,4

1,4

-1,3

Kapitalkostnader

-18,2

-5,8

0,2

0

-284,1

-89

4,8

0,7

Nyckeltal
Verksamhetens nettointäkter
Personalkostnader

Resultat

Åtgärd att genomföra

Slutdatum

Kommentar

Förväntad besparing innevarande år

Förväntad besparing helår

Lärandesektionen ser att
det är svårt att ta fram
åtgärder med nuvarande struktur då alla
verksamheter har en
tight budget som
knappt täcker grundbemanningen.

Översyn av strukturen

2022-1231

Därför kommer
chefsgruppen att få arbeta med att titta på ett
antal åtgärder gällande
dels en strukturförändring med koppling till
den tvärpolitiska skolplanen som tagits fram
och dels en översyn av
en del av organisationen. Det här arbetet
kommer att startas i
samband med ledningsgruppens strategidagar
31 mars-1 april i syfte
att kunna komma igång
med åtgärder så snart
som möjligt.
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Åtgärd att genomföra

Tvärpolitisk skolplan
- Uppdrag

Slutdatum

2023-1231

Kommentar

Förväntad besparing innevarande år

Förväntad besparing helår

I samband med Lärandesektionens strategidagar för ledningsgruppen
31 mars-1 april fick
ledarteamen flera olika
uppdrag kopplade till
den tvärpolitiska skolplanen.
Uppdragen kommer att
mynna ut i förslag från
förvaltningen till politiken och kommer att tas
upp löpande.

Kommentar
Lärandesektionen prognostiserar på helår år 2022 ett överskott mot budget på 0,7 mnkr.
Lärande övergripande prognostiserar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr. Det överskottet innefattar del av Skolmiljarden (1,5 mnkr), högre etableringsersättning än budget (0,4 mnkr), överskott
på budgeten för skolskjuts (0,4 mnkr) och överskott på budgeten för köp av psykologtjänst (0,3
mnkr).
Prognosen för Administration & IKT ligger på 0,5 mnkr. Överskottet beror på lägre IT-kostnader än
budgeterat p.g.a. översyn av enheterna.
Barn- och elevhälsan prognostiserar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr. Det överskottet beror på
lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. tjänstledigheter.
Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr och grundskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,3 mnkr. Båda underskotten beror på kostnader för resurser för barn/elev i behov av särskilt stöd. Verksamheterna har en tight grundbemanning vilket inte
ger utrymme för att kunna lösa resurs inom befintlig bemanning.
Gymnasiet prognostiserar ett underskott mot budget på -1,7 mnkr vilket beror på högre interkommunala kostnader än budget (-1,9 mnkr). Sedan föregående månadsuppföljning har det prognostiserade underskottet för gymnasiet sänkts med 0,2 mnkr. Sänkningen beror bl.a. på bättre prognos vad
gäller interkommunala intäkter.
En gemensam nämnare för förskolan, grundskolan och gymnasiet är att användandet av korttidsvikarier sker väldigt sällan då ordinarie personal istället hjälper till att täcka upp för varandra, trots en
tight grundbemanning. Rektorerna uttrycker stor tacksamhet för detta men uttrycker samtidigt en
oro kring hur länge personalen kommer att orka göra det.
Utfallet per sista april visar för Lärandesektionen på ett överskott på 4,8 mnkr och anledningen till
att det skiljer mellan prognosen och utfallet är bl.a. bidrag som inte periodiserats samt
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kostnadsökningar som kommer senare under året (fler barn in i verksamheterna vilket innebär
ökade personalkostnader).
I prognosen ingår prisökningar för skolskjuts på 245 tkr.

Personal
Personalläget är gott trots personalminskningar 2021
Generellt är andelen behöriga förskollärare knappt i paritet med målet, men ligger högre än måttet i
Sverige. Behöriga förskollärare är svåra att rekrytera till vissa enheter.
Långtidsfrånvaron minskar och korttidsfrånvaron har påverkats av pandemin.
Behöriga chefer på alla poster och låg personalomsättning. Både HR- och ekonomistöd är på plats
vilket är en förutsättning för bättre följsamhet.
Anställda per anställnings- och löneform
Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Antal personer

422

435

Tillsvidareanställda

376

391

Visstidsanställda

46

44

Antal årsarbetare

406,27

420,67

Timanställda

97

94

Antal timmar

6 145

4 195

Antal årsarbetare

12,42

8,48

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Andel män

16,6%

18,2%

Andel kvinnor

83,4%

81,8%

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Totalt

7,81 %

6,09 %

Långtid (mer än 59 dgr)

1,70 %

2,24 %

Kön månadsavlönade

Sjukfrånvaro
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Omsorgssektion
Mål och ekonomi
Sammanfattning
Sammanfattning av ekonomiskt resultat
Sektionen förväntas i nuläget gå med en budget i balans vid årets slut. Det finns dock en osäkerhet
kring kommande externa placeringskostnader som kan påverka resultatet. Det finns även indikationer på att nya beslut om bostad med särskild service är på ingång, vilket kan försämra helårsprognosen.
Sammanfattning av arbetet med prioriterade mål och kvalitet
Sektionen har en god utveckling, på väg att uppfyllas, inom de valda målen och för kvalitetsfaktorer
och kvalitetsindikatorer.
Sammanfattning av personalläget.
Perioden har varit ansträngd på grund av hög frånvaro inom verksamheterna, få är de grupper som
inte drabbats under vintern utav covid. Sektionen ser med oro på personal- och kompetensförsörjningen- det är svårt att rekrytera oavsett funktion. Glädjande är att sektionen nu haft samma
chefsgrupp i 2 år vilket ger stabilitet.

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterat mål
Kvalitetsarbete.

Måluppfyllnad
Målet är
på väg att
uppfyllas

Kommentar
Sektionens systematiska kvalitetsarbete dvs ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i,
samt planera, leda och förbättra verksamheter. Med
kvalitet menar vi att en verksamhet uppfyller de
krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Men verksamheten arbetar också för att säkerställa
sina interna dagliga rutiner som ligger utanför exempelvis Socialstyrelsen - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för att få en god
ordning i arbetet med arbetssätt och metoder till hur
vi dokumenterar och planerar, värderingsarbete och
bemötande som också är kvalitetsfrågor.
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Prioriterat mål

Måluppfyllnad

Kommentar

Budget i balans.

Målet är
på väg att
uppfyllas

Sektionen arbetar med att förhålla sig till tilldelade
medel genom att skapa förutsättningar för helhetstänkande och samordning mellan funktioner för att
skapa en engagerad chefsgrupp i budgetarbetet. Vi
har månadsuppföljningar för cheferna i workshop
med ekonomicontroller, verksamhetskontroller och
HR specialist, genomgång i ledningsgrupper och i
andra chefsforum om budget/ekonomifrågor men
även på apt hos medarbetarna för att skapa förståelse för processer men även till delaktighet i enhetens budget.

Social hållbarhet för medarbetare.

Målet är
på väg att
uppfyllas

Sektionen vill stärka medarbetarskapet och involvera
medarbetare i att skapa välmående och högpresterande team. Genom ett flertal aktiviteter utöver det
ordinarie SAM arbetet(systematiskt arbetsmiljöarbete) under året vill sektionen bidra till en god hälsa
på jobb och i privatliv.
Sektionen startade upp sitt arbete social hållbarhet
med aktiviteten "Aktivt Medarbetarskap" och föreläsningen "Aktivt medarbetarskap" med Anna
Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektionens medarbetare.
Detta har följts utav litteraturinköp i ämnet och licens på en digital utbildningsportal- ett verktyg och
stöd för chefer. I utbildningsportalen finns utbildningar i medarbetarskap, självledarskap och ledarskap. Det är filmer och övningar som bidrar till lärande och utveckling av individer och grupper. Chef
leder arbetet med reflektionsövningar kring filmen
gruppen tittat på.
Sektionens erbjudande om individuell hälsoprofilbedömning har påbörjats och flertalet medarbetare har
hittills genomfört ett självskattningsverktyg samt
konditionstest. Utifrån resultatet på gruppnivå av
hälsoprofilbedömningarna kommer samtal och
handlingsplaner genomföras i den egna arbetsgruppen.

Digitalisering.

Målet är
på väg att
uppfyllas

Införandet av tjänster inom välfärdsteknik är ett sätt
att möjliggöra ett större oberoende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Digitalisering av
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Prioriterat mål

Måluppfyllnad

Kommentar
arbetsprocesser för medarbetarna behövs för att effektivisera verksamheten och lägga de mänskliga resurserna där de behövs bäst. Det är ett också sätt att
möta vår personalförsörjningsproblematik.

Kvalitetsarbete.
Aktiviteter
God och Nära Vård.

Status
Pågående

Kommentar
Nära Vård gruppen har uppdaterat processkartor kring arbetssätt och förmedlat detta till
Hemsjukvård och myndighet samt publicerat
information på Nemo.
Fortsatt samverkan med övriga vårdgivare i
kommunen med kontinuerliga träffar 2 gånger
per termin för att öka samverkan och samsyn.
Projektgrupp Nära vård är initiativtagare och
sammankallande.
Utbildning i Samtalsmattan i samarbete med
Marks kommun startar upp och genomförs under maj - juni. Samtalsmattan är ett arbetssätt
som ska öka möjligheten/förbättra/underlätta
kommunikationen med individer med måttlig
kognitiv nedsättning.

Budget i balans.
Aktiviteter

Status

Kommentar

Avtalstrohet.

Pågående

Omsorgssektionen landar på 82% av avtalstrohet gällande livsmedelsinköp för den första
tertialen.

Beställning och budget, Resursfördelningsmodell.

Pågående

Sektionens resursfördelningsmodell bygger i
stort på ersättning för utfört arbete av utförandeverksamheterna. Myndighet fördelar efter
beställda uppdrag/timmar. Arbetet har tagit
långt i tid och insamlat en mycket stor mängd
data i arbetet. Justeringar har fått utföras under
arbetet bla pga systemfel, konfigureringar och
omräkning av nya uppgifter.
Delar av modellen, med bedömningsmall, togs
i bruk 1 april, men inte själva ersättningen. Vi
ersätter inte för beviljad tid än. Arbete som
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Aktiviteter

Status

Kommentar
återstår är justeringar och även en modell för
hälso- och sjukvårdsinsatser.

Social hållbarhet för medarbetare.
Aktiviteter

Status

Kommentar

Hälsoprofilbedömning.

Pågående

Individuellt erbjudande har gått ut till alla
medarbetare inom sektionen. Under våren
kommer ca 200 personer genomfört självskattning och konditionstest.

Handlingsplan för en god hälsoutveckling inom arbetsgruppen.

Ej påbörjad

Grupperna behöver resultat för sin grupp för
att påbörja arbetet. Avonova kommer leverera
detta i närtid.

Digitalisering.
Aktiviteter

Status

Kommentar

Digitaliseringsplan 2022.

Pågående

En årsplan för digitalisering inom sektionen
håller på att arbetas fram. Den ska bland annat
innehålla bakgrundsinformation samt en beskrivning av de tre digitaliseringsprojekt sektionen avser att genomföra under året.

DiGiprojekt. Att identifiera tre
digitaliseringssatsningar utifrån temat "rätt service till rätt
kvalitet med invånarens perspektiv".

Pågående

Arbetet har inte påbörjats men sektionsledningen har möte med IT strateg och IT samordnare 24 maj för att planera för fortsatt arbete.

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor
Budget i balans

Grad av kvalitet
Kvalitén är
på väg att uppnås

Kommentar
Allmänt brukar uttrycket budget i balans innebära att det inte förekommer budgetunderskott
men möjliga budgetöverskott. Vi arbetar systematiskt med att förhålla oss till tilldelade resurser
och hantera de avvikelser som uppkommer under
året.
Ekonomi är en given punkt på ledningsgruppsmöten men även på den träff 1 gång per månad
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Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar
som Sektionschef håller för sektionens chefer. Utöver detta följer sektionen med budgetprocess,
anpassningar och övrigt som krävs.

Utveckling av ledarskapet.

Kvalitén är
på väg att uppnås

Chefer behöver alltid, oavsett arbetsplats, bli
bättre på att använda sitt bästa verktyg; nämligen
sig själv men även finna sätt att lyfta fram och ge
medarbetarna möjlighet till delaktighet. Bägge delar till en god grund för att bygga en tillitsfull organisation.
Sedan 2020 har sektionen arbetat med att utveckla
ledarskapet inom sektionen genom ett par aktiviteter som tema chefsdagar med reflektioner inom
ämnen som är aktuella just nu för våra chefer eller
generellt för ledare. Från och med hösten 2021 har
cheferna även fått möjlighet till enskilda handledningar med en handledare från Medarbetarcentrum. Varje samtal utgår från chefens behov.
From mars 2022 har varje chef en möjlighet att använda en utbildningsportal med ett antal filmer
med ämnen som berör att vara anställd som chef
och ledare eller att använda som ett utbildningsmaterial för de anställda.
Arbetet med målmatris pågår sedan hösten 2021.
Det är ett verktyg som hjälper till att klargöra gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller, intressenter och olika
typer av mål beroende på tid och plats för att nå
målen. Varje chef har sin egen takt i arbetet utefter
sin grupps förutsättningar.

Social Hållbarhet ur ett
medarbetarperspektiv.

Kvalitén är
på väg att uppnås

Sektionen vill stärka medarbetarskapet och involvera medarbetare i att skapa välmående och högpresterande team. Genom ett flertal aktiviteter utöver det ordinarie SAM hjulet (systematiskt arbetsmiljöarbete) under året vill sektionen bidra till
en god hälsa på jobb och i privatliv.
Sektionen startade upp sitt arbete social hållbarhet med aktiviteten "Aktivt Medarbetarskap" med
föreläsningen " Aktivt medarbetarskap" med
Anna Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektionens medarbetare.
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Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

Kommentar
Detta har följts utav litteraturinköp i ämnet och licens på en digital utbildningsportal- ett verktyg
och stöd för chefer. I utbildningsportalen finns utbildningar i medarbetarskap, självledarskap och
ledarskap. Det är filmer och övningar som bidrar
till lärande och utveckling av individer och grupper.
Sektionens erbjudande om individuell hälsoprofilbedömning har påbörjats och flertalet medarbetare har hittills genomfört ett självskattnings verktyg dvs enkätfrågor om sin hälsa på jobb och i privatliv, samt konditionstest. Utifrån resultatet på
gruppnivå av hälsoprofilbedömningarna kommer
samtal och handlingsplaner genomföras i den
egna arbetsgruppen.

Budget i balans
Kvalitetsindikator
Avtalstrohet - inköp av livsmedel

Omsorgssektionen landar på 71% av avtalstrohet gällande livsmedelsinköp för den första tertialen. Främst är det under januari och februari som verksamheterna handlat matvaror utanför avtal
med Menigo. Även småinköp som till exempel termos, glas och gardiner inhandlas på exempelvis
Fyndlagret i stället från upphandlad leverantör.
Verksamhetschefer har haft genomgång med de enheter som inte har visat följsamhet till avtal för
livsmedel.
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Kvalitetsindikator
Genomgång av budget i balans av sektionschef med verksamhetschef.

Tillsamman med ledningsgrupp och ekonomicontroller görs genomgång av sektionens utfall mot
målet budget i balans. 9 möten per år.
Förklaring till att målet är uppfyllt är eftersom vi genomfört alla de möten som varit.

Utveckling av ledarskapet.
Kvalitetsindikator
Självskattning per chef.

Pulsmätning 3 dvs självskattning för chefer inom sektionen genomfördes i mars, 19 svar av 21 utskick till sektionens chefer. Den visar på en utveckling inom alla områden och betydligt fler
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Kvalitetsindikator
reflektioner kring feedback av cheferna.
Självskattningen är en utvärderingsmetod till det utvecklande ledarskapet och aktivt medarbetarskap.
Fråga

Puls 1

Puls 2

Puls 3

Puls 4

1.Vilka kvaliteter hos dig själv som chef och ledare värdesätter du mest? Nämn 3 stycken.
2. Jag känner
mig stolt och berättar för andra
att jag jobbar
inom sektionen.

Ja/nej

4,64

4,74

fråga
3. Jag upplever
att vi har en
stark laganda på
min enhet.

4

3,91

4,05

4. Mål och riktning för enheten
är klar. Jag som
chef och ledare
för enheten bjuder in till samtal
kring mål, för
enheten på Apt
och för varje
medarbetare.

3,61

3,82

4,05

5. Vågar och vill 4,22
jag släppa kontrollen och säkerställa att medarbetarna har rätt
förutsättningar
och ramverk för
att involvera och
bidra på sitt sätt.

4,23

4,32
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Kvalitetsindikator
6. Har du gett
konstruktiv feedback till någon
medarbetare någon gång den
senaste veckan?

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Betydligt fler

Coachande ledarskap.

I utvecklingsarbetet/förbättringsresan erbjuds varje chef i sektionen egen handledning från Medarbetarcentrum. Det är individuell ledarskapscoachning med syfte att ge chefen stöd, vägledning
och coachning i processen med att genomföra insatsen på ett framgångsrikt sätt.
Istället för att ge lösningar på problem direkt i handen så siktar det coachande ledarskapet på att
motivera och engagera medarbetare till att på egen hand utveckla sin förmåga till att kunna hantera problem.
Insatsen består av fyra individuella samtal fördelade mellan varje workshop.
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Kvalitetsindikator
Medarbetarskap

Nästa steg i sektionens förbättringsresa var att under 2022 lyfta in aktivt medarbetarskap. Syfte
med insatsen är att lita på att vår personal har kunskap och omdöme och vilja att genomföra sitt
arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning. Det finns vinster både för individen och organisationen
att jobba aktivt med att utveckla medarbetarskapet.
Genom att mäta / göra självskattningar på samma frågor ett par gånger om året kan sektorchef se
en utveckling av verksamheterna och medarbetarnas delaktighet, mao en utvärdering av flera aktiviteter samtidigt som vi gör dem.
Svarsfrekvensen har ökat sedan puls 1 och vi har justerat att enbart tillsvidare anställda och
längre vikariat svarar till skillnad från omgång 1 då fler anställningsformer fick enkäten.
•

Pulsmätning 3: 301 av 382 78,8%

•

Pulsmätning 2: 250 av 394 63,5%

•

Pulsmätning 1: 208 av 460 45,2%

Fråga

Puls 1

Puls 2

Puls 3

1. Det finns en
stark laganda på
vår arbetsplats
just nu.

3,45

3,56

3,69

2. Mål och riktning för enheten
är klar. Min chef
bjuder in till
samtal kring mål

3,33

3,8

3,7

Puls 4
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Kvalitetsindikator
och riktning för
enheten och för
varje medarbetare.
3. Just nu känner
jag mig stolt och
berättar gärna
för andra att jag
jobbar inom omsorgssektionen.

3,53

4. Har du bett
Ja/nej
din chef om konstruktiv feedback
på ditt arbete någon gång den
senaste veckan?

3,7

3,81

Ja/nej

Ja/nej

5. Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest?
Nämn 3.

Se nedan *

6. Vågar och vill
jag ta ansvar i
enhetens arbete,
att bidra med att
jobba med mitt
medarbetarskap
för att främja ett
förändrat arbetssätt byggt på
tillit.

4,55

4,4

4,45

5* Ett axplock
5. omtänksam, lyhörd, engagerad, noggrann, rak, tydlig, tillgänglig, återkopplar snabbt, drivande,
ärlig, en i gruppen, tillit, gör sitt bästa, ordning, följer upp, kämpaglöd, har förtroende för oss och
mycket mera.
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Social Hållbarhet ur ett medarbetarperspektiv.
Kvalitetsindikator
Hälsoprofilbedömning.

Syftet är att ge den anställde ett tillfälle att i enskildhet diskutera arbets- och livsstilsfrågor samt
utarbeta en
personlig handlings-plan. Detta ger sedan på grupp-, avdelnings- och organisationsnivå en samlad bild av
upplevd aktuell arbets- och livssituation.
Första gruppen startade i påskveckan och därefter har vi planerat in ett stort antal medarbetare
fram till midsommar och i augusti startar Avonova upp igen med de kvarstående under hösten.
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Kvalitetsindikator
8,3 % i sjukfrånvaro.

Arbetet med sjukfrånvaro, att minska den, har inte påbörjats från sektionsledning medan det ute
hos varje chef pågår processer och arbete med de medarbetare som är frånvarande i sjukskrivning.
Funderingar finns från sektionschef att söka medel för ett projekt rörande sjukfrånvaro.

Ekonomisk prognos
Budget helår

Utfall aktuell
period (ack)

Budgetavvikelse aktuell
period (ack)

126,5

45,2

3,7

Personalkostnader

-225,1

-71,3

-0,2

Verksamhetskostnader

-166,9

-55,9

-1,4

-9,3

-2,9

0,2

-274,8

-84,9

2,3

Nyckeltal
Verksamhetens nettointäkter

Kapitalkostnader
Resultat

Prognos budgetavvikelse
helår

0

Kommentar
Omsorgssektionen redovisar ett överskott för första tertialet med +2,3 mnkr. I överskottet ingår projektmedel för att ”säkerställa en god och nära vård” med +2,6 mnkr som planeras att användas under årets gång. Exklusive detta projekt redovisar omsorgssektionen istället ett budgetunderskott för
första tertialet med -0,3 mnkr.
Prognosen för sektionen är trots redovisat underskott för perioden en budget i balans vid årets slut.
Det finns dock indikationer på att nya beslut om boende med särskild service är på ingång, vilket
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kan försämra helårsprognosen framöver.
Större prisökningar som påverkar sektionens resultat är framförallt transportkostnader till dagverksamhet Ringblomman samt till daglig verksamhet. Även bränslekostnaderna har påverkats. Sammantaget förväntas kostnadsökningar för transport och bränsle uppgå till 130 tkr utöver vad som är
budgeterat.
Externa placeringar
En stor utmaning för sektionen är kostnader för externa placeringar, som i nuläget förväntas gå med
-3,6 mnkr vid årets slut. 1,0 mnkr är då inräknat i extra buffert för oförutsedda placeringar. Prognosen motsvarar en ökning av nettokostnaderna jämfört med föregående år, från 17,2 till 19,0 mnkr
(+10,5 %). Underskottet beror huvudsakligen på placering av vuxna på grund av våld i nära relationer eller någon form av missbruksproblematik. Vi ser överlag en ökning av antal personer med
någon typ av insats gällande missbruk (inte enbart externa placeringar). För första tertialet har antal
personer med denna typ av insats ökat från 16 personer i januari till 20 personer i april. För att möta
dessa personer innan det blir aktuellt med insatser kommer en lågtröskelverksamhet öppnas i förebyggande syfte. På sikt förväntas införandet av den nya verksamheten sänka antalet placeringar och
insatser.
Hemtjänst
Hemtjänsten på utförarsidan tilldelas en intern ersättning från myndighetsfunktionen utifrån utförd
tid för delegerade SoL-och HSV-insatser. Det är fortsatt två hemtjänstområden som har svårigheter
att anpassa sin bemanning till gällande rersursfördelning. I nuläget förväntas därför ett underskott
med -1,2 mnkr för främst personal. Verksamheten har fått i uppdrag att införa fler åtgärder under
året för att förbättra det ekonomiska läget. En workshop har hållits under våren om hemtjänstens
bemanning, med bland annat hemtjänstens enhetschefer, planerare, sektionschef, systemförvaltare,
verksamhetscontroller, controller och omsorgshandledare. Målet med denna workshop är att tänka i
nya banor kring bemanningen inom hemtjänsten.
Vård- och omsorgsboende/korttidsboende/växelvård
Vård- och omsorgsboende, korttidsboende samt växelvård tilldelas resurser internt från myndighetsfunktionen utifrån belagda dygn. Beläggningen i kommunens vård- och omsorgsboenden har
ökat och ligger något högre än budgeterat. En orsak till den ökade beläggningen kan vara att antalet
vård- och omsorgsboendeplatser har minskats ned med 7 platser från 1 april 2021. Beläggningen för
korttidsplatser är också högre än budgeterat; i genomsnitt 88 % för första tertialet jämfört med lagd
budget på 85 %. En anledning till den högre beläggningen kan vara att det finns brukare som väntar
på vård- och omsorgsboende och därför behöver korttidsvård under tiden. Under första tertialet har
det funnits mellan 1 till 2 brukare per månad i kö till en vård- och omsorgsboendeplats. Beläggningen framöver förväntas därför vara fortsatt högre än budgeterat, och ett underskott prognosticeras med -0,4 mnkr vid årets slut.
På utförarsidan kommer det att tillkomma ett vårdtungt ärende som kräver en ökad bemanning. Ett
underskott prognosticeras därför för vård- och omsorgsboende med -1,0 mnkr.
Daglig verksamhet
Från september 2021 till mars 2022 har antalet beslut om daglig verksamhet ökat från 57 till 65, det
vill säga med 8 nya beslut (14 % ökning). Det har medfört ökade kostnader för transporter till och
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från verksamheten. Bemanningen har dessutom fått ökas upp något under våren och en ytterligare
förstärkning med 1 årsarbetare planeras till hösten. Därför prognosticeras i nuläget ett underskott
för daglig verksamhet med totalt -1,1 mnkr, där största delen utgörs av ökade transportkostnader.
Verksamheten har infört åtgärder för att sänka de kommande transportkostnaderna, bland annat
genom samåkning.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd fortsätter att gå med överskott och prognosen är därför +0,6 mnkr vid årets slut.
Antal hushåll uppgick i genomsnitt till 101 hushåll per månad för första tertialet 2022. Det är en
minskning jämfört med motsvarande period föregående år med i genomsnitt 15 hushåll per månad.
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (under längre än ett år) uppgick i januari till 58
hushåll, varav 16 barnfamiljer. I april uppgick antalet istället till 47 hushåll, varav 14 barnfamiljer.
Minskningen beror på avflyttning i något fall, men även på att flera blivit självförsörjande.
Bostad med särskild service
En nedläggning av en gruppbostad i Limmared har genomförts under våren. Brukare har istället
flyttat till andra bostäder med särskild service i Tranemo. Detta bedöms ge ett överskott för innevarande år med +1,3 mnkr.
Övriga poster som räddar upp resultatet är följande:
•

•

•
•

Sektionen har under året tilldelats en tilläggsbudget med +2,8 mnkr, för uppstart av ny lågtröskelverksamhet, ökad grundbemanning samt ökat öppethållande av dagverksamhet för
personer med kognitiv svikt. Budgeten kommer inte nyttjas fullt ut under året, bland annat
för att lågtröskelverksamheten planeras att öppnas först under hösten. Därför förväntas ett
överskott med +1,9 mnkr vid årets slut.
Ett överskott för bidrag från Migrationsverket prognosticeras till +1,4 mnkr gällande ensamkommande barn. Överskottet beror bland annat på att sektionen har lägre kostnader för placeringar än den schablonersättning som tilldelas per dygn.
Sektionen har en central pott med +0,8 mnkr som används för att täcka budgetunderskottet.
Sociala stödteamet bedöms uppnå ett överskott med +0,7 mnkr. Överskottet beror främst på
tillfälliga vakanser för familjebehandlare och omsorgshandledare. Vakanserna är åter tillsatta i augusti och september.

Personal
Bemanning och frånvaro
Sektionens sjukfrånvaro på totalen är 11,11 % efter aprils utgång- däri ingår både kort som lång
frånvaro. Den är högre än i jämförande månad 2021 som var 8,30%.
•
•

Kort sjukfrånvaro: 7,14%
Lång sjukfrånvaro: 3,97%

Sjukfrånvaron kan hämtas i Covid, spridningen av omikron särskilt i januari och februari månad.
Mars och April upplevdes lugnare. Belastningen har varit hög inom många grupper eftersom det
samtidigt varit svårt att rekrytera och bemanna upp med vikarier som själva haft samma
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problematik med Covid. Men det finns också en hög frånvaro för vård av barn. Under en period var
medarbetare även hemma för familjekarantän pga Covid.
Personalsituationen är ansträngd men varierar inom olika grupper. Det finns en viss frånvaro som
inte är arbetsrelaterad utan verkar ha sin grund i psykisk ohälsa . Det är för tidigt att avgöra om
detta beror på effekter från Covid eller inte men känslan är att många nu "pustar" och då kan vissa
symtom uppstå.
Analys av sjuktal och orsakssamband visar om det är arbetsrelaterad frånvaro eller inte och allt fler
är inte arbetsrelaterade. Löpande hålls samtal på individnivå för att följa mående och arbetssituation.
Rekrytering-attraktiv arbetsgivare
Läget är bekymmersamt inom rekrytering både av vikarier, längre vikariat, sommarpersonal och
tillsvidareanställningar.
Antalet ansökningar har sjunkit och kompetensen hos de sökande är generellt lägre, nästan genomgående oberoende av funktion. Det är en fråga som sektionen arbetar med särskilt inom bemanningsenheten som anskaffar vikarier för kort och längre tid för vård och omsorg och funktionsnedsättning. Vi behöver arbeta mer strategiskt med HR i frågan om kompetensförsörjning.
En annan del i arbetet är att verksamheterna behöver bli effektivare på att snabbt sätta in konsekvenser när personal uppvisar dåligt bemötande, lägre arbetsvilja än övriga vilket skapar konflikter
i gruppen och genererar frånvaro. Om vi skall klara framtidens rekryteringsproblematik behöver vi
ha goda arbetsplatser som lockar med en god arbetsmiljö.
Inom hälso- och sjukvård/rehab står verksamheten inför stora utmaningar vad gäller kompetens och
personalförsörjning nu när vi ställer om för en God och Nära vård. Patienter som vårdats på sjukhus
kommer i större utsträckning att vårdas hemma och vårdtiderna inom slutenvården kommer att bli
allt mindre. VI märker redan av att mer avancerad vård "flyttat hem". Detta kräver mer kompetens,
resurser och vilja från samtliga inblandade för att vi ska få vården att bli mer personcentrerad. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är något som vi arbetar kontinuerligt.
Stora svårigheter att rekrytera biståndshandläggare och socionomer. Det är få sökande och av de
som söker är det väldigt få som har både den kompetens och erfarenhet som krävs för tjänsterna.
Under rekryteringstider bemannas tjänsterna av konsulter.
Anställning
Sektionen har något färre anställda än mot i jämförande period 2021. Orsaken kan vara att man inte
ersatt avslutad anställning med ny pga besparing eller att det varit svårt att hitta ersättare. Ett par
årsarbetare fler i 2022 än i 2021 vilket kan bero på att sektionen övertog bemanningsenheten mot
slutet av 2021 och arbetet med att formera enheten inte är slutförd. Antalet timanställningar är högt
men graden av arbetad tid varierar stort per timanställd från 8 timmar per månad till heltid.
Sektionen är fortsatt könssegregerad- hög andel av de anställda är kvinnor 90, 5%.
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Anställda per anställnings- och löneform
Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Antal personer

431

441

Tillsvidareanställda

406

411

Visstidsanställda

25

30

Antal årsarbetare

427,02

434,17

Timanställda

203

184

Antal timmar

17 151

15 662

34,65

31,64

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

9,5%

8,6%

90,5%

91,4%

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

11,11 %

8,30 %

3,97 %

2,57 %

Antal årsarbetare
Kön månadsavlönade

Andel män
Andel kvinnor
Sjukfrånvaro

Totalt
Långtid (mer än 59 dgr)
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Samhällssektionen
Mål och ekonomi
Sammanfattning
Årets första kvartal har till stor del präglats av förändringar i omvärlden. Effekterna av pandemin
och Rysslands invasion av Ukraina har lett till kraftiga prisökningar och försenade leveranser vilket
drabbar Samhällssektionen hårt.
Ekonomi
Prognosen för samhällssektionen exklusive VA och renhållning är en budget i balans, dock är prognosen mycket osäker på grund av det rådande världsläget.
De kraftiga prisökningarna slår mot flera verksamheter, främst inom kost, fastighet och gata. De
ökade kostnaderna beräknas till viss del kunna täckas genom att tjänster är vakanta, men det kommer även att krävas åtgärder/förändringar för att nå budget i balans.
För VA-verksamheten är prognosen ett överskott på 1 mnkr vilket är planerat för att täcka ackumulerat underskott.
Renhållningsverksamhetens prognos är ett underskott på 0,8 mnkr vilket är enligt plan då det finns
ett ackumulerat överskott från tidigare år.
Prioriterade mål och kvalitet
Under första kvartalet har mycket fokus lagts på fortsatt utveckling av sektionen, arbetsmiljö och att
sätta brukaren i fokus. Bland annat utbildas samtliga chefer i Hållbart och effektivt ledarskap och
arbetet med att öka förståelse för och kunskap om kommunens styrmodell pågår.
Samtliga av sektionens uppsatta mål är uppfyllda eller på väg att uppfyllas, med undantag för klimatmål kopplat till kostverksamheten då vi inte längre har tillräcklig ekonomi för att köpa livsmedel som ger ett tillräckligt lågt klimatavtryck.
Personal
Under de senaste åren har Samhällssektionen (tidigare Tekniska och Samhällsutveckling) kraftigt
minskat antal anställda för att nå en budget i balans. Denna åtstramning pågår fortsatt och jämfört
med första kvartalet 2021 har antal årsarbetare minskat med 8,38.
Flera tjänster är vakanta, både som en följd av att det är svårt att få tag på personal och som en medveten vakanshållning av tjänster för att minska kostnaderna.
Det finns i nuläget en risk för sämre arbetsmiljö, ökad stress och sjukskrivningar till följd av personalminskningarna. Samtliga chefer arbetar aktivt med att prioritera bort arbetsuppgifter som sektionen inte längre har möjlighet att utföra.
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterat mål
Utveckla sektionen

Måluppfyllnad

Kommentar

Målet är
på väg att
uppfyllas

Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga verksamhetschefer. Arbetet med att gå igenom rollbeskrivningar för enhetschefer påbörjas under tertial 2.
Budgetuppföljning genomförs med samtliga enheter
månadsvis, både gällande ekonomi och sjukfrånvaro.
Samtliga enhetschefer utbildas inom hållbart och effektivt ledarskap genom Medarbetarcentrum.

Utveckla sektionen
Aktiviteter

Status

Kommentar

Skapa rätt roller och rätt mandat

Pågående

Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga
verksamhetschefer. Arbetet med att gå igenom
rollbeskrivningar för enhetschefer påbörjas under tertial 2.

Budgetuppföljning(inklusive
investeringar) varje månad.

Pågående

Budgetuppföljning genomförs med samtliga
enheter månadsvis, både gällande ekonomi
och sjukfrånvaro.

Chefsutbildning

Pågående

Samtliga enhetschefer utbildas inom hållbart
och effektivt ledarskap genom Medarbetarcentrum.

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor
Ledarskapet

Grad av kvalitet
Kvalitén är
på väg att uppnås

Kommentar
Samtliga enhetschefer samt två av fem verksamhetschefer har påbörjat utbildning i Hållbart och
effektivt ledarskap via Medarbetarcentrum. I sektionens ledningsgrupp pågår arbete med målmatrisen.
Långtidssjukskrivningarna är fortsatt på en relativt låg nivå och majoriteten av de korta sjukskrivningarna är kopplade till covid under årets första
månader.
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Kvalitetsfaktor
Budgetföljsamhet

Grad av kvalitet
Kvalitén
uppnås

Kommentar
Samtliga chefer arbetar med månadsuppföljningen, budget i balans, i Stratsys. Vid befarat underskott finns krav på att möjliga åtgärder ska tas
fram.
Samtliga chefer jobbar med budgetprocessen och
upplevelsen är att förståelsen för denna är god.
Utbildning och information sker kontinuerligt.

Brukaren i fokus

Kvalitén är
på väg att uppnås

För att underlätta kontakterna mellan näringsliv
och kommunen har en föreningslots införts som
arbetar aktivt med näringslivskontakter. Arbete
sker också via företagarföreningen Tillväxt Tranemo, samverkan utvecklas kontinuerligt.
Lotscafé har införts, både för förenings- och näringsliv, för att ytterligare underlätta kontakten
med kommunen.
I samband med framtagandet av nya riktlinjer för
föreningsstöd har ett stort antal dialoger med föreningslivet genomförts.
Arbetet med verksamhetsmöten har ännu inte
kommit igång, men planeras under kommande
tertial.
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Ledarskapet
Kvalitetsindikator
•Andel medarbetare som känner sig delaktiga i verksamhetsplaneringen

Någon mätning är ännu inte gjord, planeras att genomföras under tertial 3 inför kommande verksamhetsplanering. Dialog förs på enheternas apt och sektionschefen besöker alla enheter under
året för att diskutera verksamhetsplanering och styrmodell.
•Låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2021, främst den korta frånvaron. Denna är till största delen
covid19-relaterad, under början av året noterades bland den högsta frånvaron p g a covid under
hela pandemin. Långtidssjukskrivningarna är på ungefär samma nivå som 2021. Utbildning pågår
för enhetschefer och verksamhetschefer inom hållbart och effektivt ledarskap.
107 (112)

Kvalitetsindikator
Genomförda chefsutbildningar

Ledarskapsutbildning för alla enhetschefer har påbörjats och kommer att pågå under året. Flera
chefer har genomfört chefstrappan och samtliga beräknas vara klara till 31:e maj.

Budgetföljsamhet
Kvalitetsindikator
Månadsuppföljning

Samtliga chefer arbetar med månadsuppföljningen, budget i balans, i Stratsys. Vid befarat underskott finns krav på att möjliga åtgärder ska tas fram.
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Kvalitetsindikator
Andel av medarbetarna som känner tillit till budgetprocessen.

Någon mätning har inte gjorts än men planeras att genomföras efter tertial 1. Samtliga chefer jobbar med budgetprocessen och upplevelsen är att förståelsen för denna är god. Utbildning och information sker kontinuerligt.

Brukaren i fokus
Kvalitetsindikator
Dialog med förenings- och näringsliv

För att underlätta kontakterna mellan näringsliv och kommunen har en föreningslots införts som
arbetar aktivt med näringslivskontakter. Arbete sker också via företagarföreningen Tillväxt
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Kvalitetsindikator
Tranemo, samverkan utvecklas kontinuerligt.
Lotscafé har införts, både för förenings- och näringsliv, för att ytterligare underlätta kontakten
med kommunen.
I samband med framtagandet av nya riktlinjer för föreningsstöd har ett stort antal dialoger med
föreningslivet genomförts.
Verksamhetsmöten

Inom fastighet genomförs husmöten där representanter för olika verksamheter finns med. Fler
samverkansformer planeras men har ännu inte genomförts p g a hög arbetsbelastning.

Ekonomisk prognos
Budget helår

Utfall aktuell
period (ack)

Budgetavvikelse aktuell
period (ack)

Prognos budgetavvikelse
helår

Verksamhetens nettointäkter

106,6

41

5,4

0

Personalkostnader

-76,6

-23,8

1,5

1,5

-129,2

-46,5

-3,4

-1,5

-29

-9,1

0,5

0

-128,1

-38,4

4

0

Nyckeltal

Verksamhetskostnader
Kapitalkostnader
Resultat
Kommentar

Prognosen för samhällssektionen exklusive VA och renhållning är en budget i balans.
Prisökningarna slår mot flera verksamheter, främst inom kost, fastighet och gata. De ökade
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kostnaderna beräknas till viss del kunna täckas genom att tjänster är vakanta, men det kommer
även att krävas åtgärder/förändringar för att nå budget i balans. I nuläget är prognosen att prisökningarna totalt kommer att uppgå till ca 2 mnkr, siffran är mycket osäker då flera indexhöjningar
görs framöver.
Livsmedelspriserna har hittills ökat kraftigt och för kostverksamheten medför detta att kostnaderna
beräknas bli runt 1 mnkr högre än budgeterat. Del av ökningen kan täckas genom att personalkostnaderna blivit lägre då vikarier ej tagits in vid korttidsfrånvaro samt att kommunen har fått ersättning för sjuklönekostnader under början av året. Att inte ta in vikarier är dock ingen långsiktig lösning för att minska kostnaderna. För att minska livsmedelskostnaden har matsedeln inom skola och
förskola justerats till hösten, livsmedel som kyckling och fisk har valts bort till förmån för billigare
produkter som färs- och charkvaror. Detta medför dock att klimatmålen inte beräknas uppnås. Trots
åtgärderna är prognosen ett underskott på 0,2 mnkr för kosten. Skulle priserna öka ytterligare kommer större åtgärder på livsmedelsinköpen att behöva göras.
Inom fastighet är kostnaden för energi hög som en följd av det kalla vädret under året. Kostnadsökningen för tjänster och material är osäker, då indexhöjningar baserat på kommande månaders index
sker framöver. Tjänster som drifttekniker m fl har varit vakanta del av året vilket täcker del av kostnadsökningarna. Intäkterna på skogen beräknas bli ca 0,3 mnkr lägre än budgeterat då arealen med
hyggesfritt skogsbruk ökats.
Prognosen för infrastruktur är enligt budget, för vinterväghållning beräknas ett underskott på 0,5
mnkr och för fjärrvärme ett överskott på motsvarande summa. För vinterväghållning har redan nu
större delen av budgeten förbrukats, från hösten indexuppräknas också priserna.
Kostnaden för färdtjänst har som en följd av pandemin varit låg under årets första tertial, fr o m
april månad har resandet ökat och närmar sig nu nivån som var innan covid-19. Avtalet gällande
färdtjänst indexuppräknas från hösten vilket kommer att innebära högre priser från entreprenören.
Sammantaget beräknas ett överskott på 0,5 mnkr.
För VA-verksamheten är prognosen ett överskott på 1 mnkr vilket är planerat för att täcka ackumulerat underskott.
Renhållningsverksamhetens prognos är ett underskott på 0,8 mnkr vilket är enligt plan då det finns
ett ackumulerat överskott från tidigare år.
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Personal
Jämfört med första kvartalet 2021 har antal årsarbetare minskat med 8,38. Flera tjänster är vakanta,
både som en följd av att det är svårt att få tag på personal och som en medveten vakanshållning av
tjänster för att minska kostnaderna. Timanställda har behövts användas till en större utsträckning
hittills i år än 2021.
Samhällssektionen har minskat antal anställda kraftigt under de senaste åren.
Anställda per anställnings- och löneform
Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Antal personer

144

154

Tillsvidareanställda

135

141

Visstidsanställda

9

13

Antal årsarbetare

133,35

141,73

Timanställda

46

42

Antal timmar

1 704

1 421

3,44

2,87

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Andel män

44,4%

44,2%

Andel kvinnor

55,6%

55,8%

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

Totalt

7,13 %

6,17 %

Långtid (mer än 59 dgr)

2,00 %

1,97 %

Antal årsarbetare
Kön månadsavlönade

Sjukfrånvaro
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Ekonomi tertial 1 2022
Budgetutskottet 25
maj 2022

Prisökningar i prognosen

Sektionerna

Resultat

2,3

1,6

30

2

32
0,9
0,7

20
16

14 12
7

8
5

5

1

2

2

4

0

0

0

Årets resultat minst 2,5 %
Självfinansieringsgrad
100%

Sektionerna 2008-2022 (exkl. Service/strategisektionen) - 93 mnkr
Sektionerna 2008-2022 (inkl. Service/strategisektionen) - 49 mnkr

3
1

1

Nettokostnadsökning

-1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettokostnadsavvikelse
P
-5
-5
Soliditet ska öka
-7
-8
-8
-9
Internkontroll
-9
-9

-20

0,1

6

Investeringar

FINANSIELLA MÅL

-15

0,2

4%
189,5

139%

?

-0,30%
-----28%

Felaktiga fakturor
Avtalstrohet
Investeringsprojekt
Korrekta rekvisitioner
Fullständig faktura
Dokumentation direktupp-handling

BUDGET

PROGNOS

Q1 2022 Q1 2021
0%
16%
83%
71%
50%
100%
66%

8%
52%
27%

Måluppfyllelse tertial 1
Budgetutskottet
25 maj 2022

Prognos måluppfyllelse tertial 1
Prognosen vid avstämning av
tertial 1 är att samtliga fyra
mål är på väg att uppfyllas.
Notera: Inga av de totalt 18
indikatorerna har utfall med
fullständig analys på helår
2022.
Analysen i rapporten är
berikad med fler delar än
enbart nuläge för
indikatorerna.

Brukarens perspektiv är utgångspunkt
för verksamheten
Personalkontinuitet
Sammanlagt har 20 stickprov
genomförts under en
tvåveckorsperiod.

Information i korthet
•

I utfallet kan konstateras att
antalet besök till stor del beror på
insatser och dess täthet och om det
är dubbelbemanning och
delegeringar.
I stickproven ser verksamheten
inte något oroväckande. Besöken
håller sig mellan 10–15.

Under årets första månader har
intensivt arbete pågått kopplat
till valet. Det handlar om allt
ifrån utbildning av
röstmottagare, organisering i
vallokaler, valkommunikation,
säkerhet i samband med valet
mm.

Samverkan
•

Inom barn- och
ungdomssamverkan (BUS)
finns en gemensam
överenskommelse mellan
lärandesektionen och
omsorgssektionen som är
kompletterad med en
aktivitetsplan med operativa
nedbrytningar för vad som ska
genomföras under året. Ett
konkret exempel på utfall är en
framtagen plan avseende
hedersrelaterat våld.

14 000 invånare 2035
Företagsklimat
”Företagens upplevelse av dialog
mellan företagen och
kommunen” presenteras den 31
maj.
”Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv, ranking” presenteras
den den 28 september.
”Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI”
Tranemo kommun fortsatt har
bra betyg men att vi sjunkit i
placering (från plats 88 till plats
117). Däremot ser vi att indexet
enbart sjunkit marginellt.
Ytterligare analys av utfallet
behöver göras och beräknas
kunna presenteras i samband
med delårsbokslutet.

Påbörjade detaljplaner
För indikatorn ”antal påbörjade
detaljplaner” ser vi goda utfall
avseende tertial 1.
Under år 2021 arbetades det med
4 detaljplaner, motsvarande
siffra för 2022 är 9 stycken.
Handläggningstiden för en
detaljplan är i nuläget 15
månader, tidigare kunde det ta
upp till fyra år för en detaljplan
att färdigställas.

Hållbart samhälle
Avtalstrohet
T1
Service 91%
Lärande 80%
Omsorg 82%
Samhäll 82%
Totalt
83 %

Bokslut 2021
(97%)
(69%)
(81%)
(85%)
(81%)

Arbetslöshet
Utifrån arbetsförmedlingens
månadsstatistik återfinns i
Tranemo kommun 30 arbetslösa
ungdomar som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Det är en
minskning med 45 % från
föregående år då det var 55
stycken.

Klimatlöften
Prisökningarna på livsmedel
har inneburit att förändringar i
matsedeln inom skola och
förskola behövt genomföras
för en budget i balans.

Priserna på livsmedel som
innebär ett lägre klimatavtryck
har ökat kraftigt, varför
livsmedel som är sämre
miljömässigt behöver väljas
istället.

Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaron och
långtidssjukfrånvaron totalt sett har
ökat mellan perioderna 2021 och
2022. Den totala sjukfrånvaron
uppgår till 8,94 första kvartalet 2022.
Inflytande och HME
Indikatorn ”medarbetarnas
möjlighet till delaktighet i
verksamhetsplanering i enlighet
med styrmodell för Tranemo
kommun” mäts nu och utfall
presenteras i delårsbokslutet.

HME-index mäts i samband med
medarbetarenkät hösten 2022.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under årets första fyra månader
har särskilt fokus lagts på hur vi
kan utveckla vårt
kommunövergripande
systematiska arbetsmiljöarbete.
Inom ramen för utvecklingsarbetet
har bland annat samtliga chefer i
organisationen fått en
kunskapshöjande insats om
ledarskap, självledarskap och
medarbetarskap i samband med en
chefsdag.

Personal tertial 1 2022
Budgetutskottet 25
maj 2022

Personal
Personalstatistik baserad på datum 220331 (2021)
Antal anställda totalt: 1032 (1072) -40
Tillsvidare: 951 (981) -30
Visstid månadsavlönade : 81 (91) -10
Timavlönade: 350 (321) + 29
Motsvarar 50,87 (43,07) årsarbetare
Antal arbetade timmar för timavlönade: 25179 (21320)

Sjukfrånvaro jan-mars totalt 8,94% (6,93% 2021)
Kvinnor: Total sjukfrånvaro kvinnor 9,67% av dessa är 2,98% långtidssjukfrånvaro och 6,69%
korttidssjukfrånvaro.

Män: Total sjukfrånvaro män 5,43% av dessa är 1,10% långtidssjukfrånvaro och 4,33%
korttidssjukfrånvaro

Tertial 1 servicesektionen
Budgetutskottet
25 maj 2022

Sammanfattning
Ekonomi
Servicesektionen prognostiseras ett
ekonomiskt driftsresultat på helår
motsvarande + 0,9 mnkr, vilket är en
förbättring med 0,1 mnkr mot föregående
månad. Sammantaget beror överskottet
näst intill uteslutande på vakanta tjänster.
Kvalitet
Bedömningen för samtliga fyra
identifierade kvalitetsfaktorer med
tillhörande indikatorer vid avstämning av
tertial 1 att kvalitet uppnås eller är på väg
att uppnås på samtliga.

Utvecklingsmål
Sektionen prognostiserar att de
utvecklingsmål som återfinns för året
förväntas uppfyllas. På samtliga mål går
arbetet enligt plan.

Personal
Sjukfrånvaron har minskat när det gäller
korttidsfrånvaro. För sjukfrånvarofall över
59 dagar återfinns en liten ökning sett i
förhållande till föregående år.

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Målområden 2022

Utveckling av strategisk lokalförsörjning

•

Tydliggöra stödfunktionernas roll

•

Utveckling av strategisk
lokalförsörjning

Förslag på utvecklad hantering av vår
lokalförsörjningsplan har tagits fram och
presenterats i samband med budgetarbetet
inför budgetperiod 2023-2025.

•

Stödja och utveckla samspel och
dialog mellan politiska instanser

Tydliggöra stödfunktionernas roll

Arbete pågår, som en fortsättning på
det uppstartade arbetet 2021, med att
landa in i gemensamma nämnare i
våra roller som utgör grund som
medarbetare i servicesektionen.
Under året ska rollbeskrivningar
med gemensam grund som sedan
berikas med mer
verksamhetsspecifikt innehåll med
utgångspunkt i varje medarbetares
grunduppdrag arbetas fram.

Servicesektionens del är färdigställd, nu
riktar förvaltningen in arbetet på att
kärnverksamheterna ska lyckas verkställa
den utveckling som är påbörjad.
Stödja och utveckla samspel och dialog
mellan politiska instanser

Kompetenshöjande insats planeras i syfte
att stärka kommunikationsvägar och
tydliggöra roller. Bedömningen är att
insatsen kommer leda till mer tydlighet i
styrkedjan.

Uppföljning av kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktorer 2022
•

Ledarskap

•

Effektiva processer

•

Ekonomistyrning

•

Kompetensförsörjning

Ledarskap
Andel som genomfört nulägesanalys,
beskrivit kvalitetsfaktorer och planerat
utvecklingsmål för servicesektionen är
100 %.

Kompetensförsörjning
Sammanlagt för årets första
fyra månader har sex
rekryteringsannonser lagts
ut för servicesektionen.
Totalt antal sökande för
dessa sex annonser har varit
89 stycken. Fyra av dessa
har tillsatts. De övriga två
rekryteringarna är fortsatt
pågående vid avstämning
den 30 april 2022.
Ekonomistyrning
Vid senaste
budgetuppföljningen (mars)
kunde glädjande
konstateras att sektionernas
samlade prognoser uppgick
till ett positivt driftsresultat.

Effektiva processer
För servicesektionen har inför året
ett antal särskilda
digitaliseringssatsningar
identifierats.
Samtliga digitaliseringssatsningar
är pågående, och några, främst
framtagande av e-tjänster, är vid
avstämning av tertial 1
genomförda.
Under 2022 har servicesektionen
också utökat stödet i samband
med månads- och
tertialuppföljningar till
organisationens chefer.
Utvärdering av det utökade stödet
kommer att ske via en uppföljning
senare under året men
bedömningen är dock att det
utökade stödet är uppskattat.

Ekonomi
För perioden redovisas en budgetavvikelse om 7,1 mnkr.

Budgetprognos i detalj

Resultatet är inte fullt rättvisande då flera kostnader fördelas ojämnt
över året, exempelvis semesterlöneskuld, bidrag och utvecklingspengar.
Kommunens reserv ligger budgettekniskt under servicesektionen vilket
också påverkar utfallet.

•

Driftprognos + 0,9 mnkr
Servicesektionen prognostiseras ett
ekonomiskt driftsresultat på helår
motsvarande + 0,9 mnkr, vilket är en
förbättring med 0,1 mnkr mot
föregående månad. Sammantaget
beror överskottet näst intill
uteslutande på vakanta tjänster.
Samtliga av funktionerna inom
sektionen redovisar vid denna
uppföljning en budget i balans eller
ett överskott.

•

Total prognos + 0,9 mnkr
Den samlade prognosen för
sektionen uppgår till + 0,9 mnkr. Här
finns budget för kommunreserv (5
mnkr), kommunstyrelsens oförutsett
(1 mnkr), sociala investeringar (1
mnkr) medräknat med full
nyttjandegrad.

Servicesektionen kommer att belastas med högre personalkostnader till
följd av lägre antal vakanser, bidragsutbetalningar och nyttjande av
utvecklingsmedel.

Personal
Anställda
Antalet tillsvidareanställda har minskat
mellan 2021 och 2022. Det handlar
delvis om vakanta tjänster som ännu
inte är tillsatta per den 31 mars.
Antalet visstidsanställda timavlönade
har ökat från 1 till 4. Det är knutet till
personalomsättning på HR-funktionen.
De timavlönade har arbetat med
löneöversynsarbete och för att stärka
upp bemanningen på lön.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat när det gäller
korttidsfrånvaro men ökat något avseende
sjukfrånvarofall över 59 dagar.
Av de 3,73 % total sjukfrånvaro (under perioden janmars) utgör 0,29% långtidssjukfrånvaro och
korttidssjukfrånvaron utgör 3,44%.

Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på
förkylningar och covid. Tidigare längre
sjukfrånvarofall har avslutats under tertial 1.

Tertial 1 samhällssektionen
Budgetutskottet
25 maj 2022

Sammanfattning
Prisökningar

Osäker omvärld

Leveranser

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Skapa rätt roller och mandat
- Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga verksamhetschefer. Arbetet
med att gå igenom rollbeskrivningar för enhetschefer påbörjas under tertial
2.

Budgetuppföljning varje månad
- Budgetuppföljning genomförs med samtliga enheter månadsvis, både
gällande ekonomi och sjukfrånvaro.

Chefsutbildning
- Samtliga enhetschefer utbildas inom hållbart och effektivt ledarskap
genom Medarbetarcentrum.

Uppföljning av kvalitetsfaktorer
Ledarskapet
Samtliga enhetschefer samt två av fem verksamhetschefer har påbörjat utbildning i
Hållbart och effektivt ledarskap via Medarbetarcentrum.
Långtidssjukskrivningarna är fortsatt på en relativt låg nivå och majoriteten av de korta
sjukskrivningarna är kopplade till covid under årets första månader.

Budgetföljsamhet
Samtliga chefer arbetar med månadsuppföljningen, budget i balans, i Stratsys. Vid
befarat underskott finns krav på att möjliga åtgärder ska tas fram. Upplevelsen är att
förståelsen för budgetprocessen är god. Utbildning och information sker kontinuerligt.

Brukaren i fokus
För att underlätta kontakterna mellan näringsliv och kommunen har en företagslots
införts. Arbete sker också via företagarföreningen Tillväxt Tranemo, samverkan utvecklas
kontinuerligt. Lotscafé har införts, både för förenings- och näringsliv, för att ytterligare
underlätta kontakten med kommunen. I samband med framtagandet av nya riktlinjer för
föreningsstöd har ett stort antal dialoger med föreningslivet genomförts.

Ekonomi
• Prognosen visar på en budget i balans
(exklusive VA och renhållning)
• Prisökningarna slår mot flera verksamheter, främst
inom kost, fastighet och gata. De ökade kostnaderna
beräknas till viss del kunna täckas genom att
tjänster är vakanta, men det kommer även att
krävas åtgärder/förändringar.
• För VA-verksamheten är prognosen ett överskott på
1 mnkr vilket är planerat för att täcka ackumulerat
underskott.
• Renhållningsverksamhetens prognos är ett
underskott på 0,8 mnkr vilket är enligt plan då det
finns ett ackumulerat överskott från tidigare år.

Personal
• Jämfört med första kvartalet 2021 har antal
årsarbetare minskat med 8,38. Flera tjänster är
vakanta, både som en följd av att det är svårt att
få tag på personal och som en medveten
vakanshållning av tjänster för att minska
kostnaderna. Timanställda har behövts användas
till en större utsträckning hittills i år än 2021.
• Samhällssektionen har minskat antal anställda
kraftigt under de senaste åren.
• Korttidssjukskrivningar har ökat något till följd
av covid. Långtidssjukskrivningar ligger på en
oförändrat låg nivå.

Tertial 1 omsorgssektionen
Budgetutskottet
25 maj 2022

Sammanfattning
ekonomiskt resultat
•

Sektionen förväntas i nuläget gå med en budget i balans vid årets slut. Det finns dock en osäkerhet
kring kommande externa placeringskostnader som kan påverka resultatet. Det finns även
indikationer på att nya beslut om bostad med särskild service är på ingång, vilket kan försämra
helårsprognosen.

arbete med prioriterade mål och kvalitet
•

Sektionen har en god utveckling, på väg att uppfyllas inom de valda målen och för
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.

personalläget
•

Perioden har varit ansträngd på grund av hög frånvaro inom verksamheterna, få är de grupper
som inte drabbats under vintern utav Covid. Sektionen ser med oro på personal- och
kompetensförsörjningen- det är svårt att rekrytera oavsett funktion. Glädjande är att sektionen nu
i princip haft samma chefsgrupp i 2 år vilket ger stabilitet i sektionen.

Utvecklingsmål-22
Hälsoprofil
bedömning

God och Nära
vård

Kvalitetsarbete

• Systematiskt
kvalitetsarbete dvs
ledningssystem ska
användas för att säkra
kvalitet i, samt planera,
leda och förbättra
verksamheter.
• Egenkontroller, ordning
och reda

Budget i
Balans

Sektionen arbetar med att
förhålla sig till tilldelade
medel genom att skapa
förutsättningar för
helhetstänkande och
samordning mellan
funktioner för att skapa en
engagerad chefsgrupp i
budgetarbetet.

Social
hållbarhet för
medarbetarna

Avtalstrohet

Resurs
modell

Handlingsplan för
en god
hälsoutveckling
inom

Sektionen vill stärka
medarbetarskapet och
involvera medarbetare i
att skapa välmående och
högpresterande team.
Genom ett flertal
aktiviteter utöver det
ordinarie SAM
arbetet(systematiskt
arbetsmiljöarbete) under
året vill sektionen bidra till
en god hälsa på jobb och i
privatliv.

DiGi
projekt

Digitalisering

Införandet av tjänster
inom välfärdsteknik är ett
sätt att möjliggöra ett
större oberoende för äldre
och personer med
funktionsnedsättningar.

Digitaliserings
plan

arbetsgruppen

På väg att uppfyllas

Uppföljning av
kvalitetsfaktorer
Grad av kvalitet

Kvalitetsfaktor

Budget i balans

Kvalitetsindikator

• Avtalstrohet - inköp av livsmedel
• Genomgång av budget i balans av
sektionschef med verksamhetschef

Utveckling av
ledarskapet

• Medarbetarskap
• Coachande ledarskap
• Självskattning per chef

Socialhållbarhet ur ett
medarbetarperspektiv

• Hälsoprofilbedömning
• 8,3% i sjukfrånvaro

Ekonomi
Nuläge
Sektionen har tillfälligt överskott för perioden med +2,6
mnkr för projektmedel för att ”säkerställa en god och nära
vård för äldre”

Nedslag i ekonomin
• Kostnaderna förväntas öka inom externa placeringar från 17,2 mnkr för
2021 till 19,0 mnkr för 2022, dvs. med -1,8 mnkr (+10,5 %). Det är
främst vuxenplaceringar (våld i nära relationer/missbruk).
Helårsprognos -3,1 mnkr (1,0 mnkr inräknat som ”buffert”)
• Helårsprognos -1,2 mnkr för hemtjänsten. Underskottet beror främst
på högre personalkostnader än vad resursfördelningen medger.
Åtgärder pågår.

• Inom daglig verksamhet, från sept 2021 till mars 2022, har antalet
brukare ökat med 8 personer (från 57 till 65 brukare, +14 %).
Verksamheten har ökade transportkostnader; -0,8 mnkr. Bemanningen
• Exklusive dessa projektmedel redovisas ett underskott för
är utökad och från september-22 planeras ytterligare ökning med 1,0
perioden med -0,3 mnkr
årsarbetare. Helårsprognosen är -1,1 mnkr. Åtgärder är insatta
avseende transporter, bland annat gällande samåkning i större
• Sektionen prognosticeras ändå gå med en budget i balans
utsträckning.

pga att

sänkts under våren (barn- och LSS-placeringar)

• Ekonomiskt bistånd. +0,6 mnkr i helårsprognos. Antal hushåll med
långvarigt ekonomiskt bistånd (längre än ett år). Jan-april 2021, 58
hushåll (varav 16 barnfamiljer). Jan-april 2022,47 hushåll (varav 14
barnfamiljer).

-åtgärder inom några verksamheter förväntas få effekt

• VåBo får ersättning utifrån belagda dygn. Den belagda tiden är högre
än budgeterat;

-dygnsersättningarna för ett flertal placeringar har

under det kommande året

- 99 % för våbo och växelvård (budget 98 % våbo samt 85 % växelvård)

-avveckling av en gruppbostad och flytt av brukare till

- 88 % för korttidsplatser (budget 85 %).

andra boende under våren bidrar till lägre kostnader
under resterande delen av året

Beläggningen förväntas gå med -0,4 mnkr på myndighetssidan och att
våbo på utförarsidan har ett förväntat underskott med -1,0 mnkr, främst
på grund av ett vårdtungt ärende. VåBo förväntas ha ett underskott med 1,0 mnkr.

Vad har vi att vänta under -22 och 23 ?
Under året
• Nya beslut om bostad med särskild service på ingång – 1,0 mnkr i försämrat resultat?!
• Externa placeringar?
• Inom VÅBO förväntas ett underskott med -1,0 mnkr. Där tillkommer ett extra vårdtungt ärende som kräver
mycket insatser vilket kan öka på underskottet.

2023
Troligt anpassningskrav landar på omkring-7,0 mnkr inför 2023.
Sektionen har tilldelas en budget med +1,4 mnkr i resurstilldelning men det tas ut av besparing på med 0,55 %
av total budgetram, -1,4 mnkr.
Sektionen har en nettokostnadsanpassning på -3,5 mknr samt besparingskrav med 0,55 % av total budgetram, 1,4 mnkr för omsorgen. Utöver detta tillkommande behov på runt -3,5 mnkr (ökade kapitalkostnader, nya
beslut bostad med särskild service, ökat behov daglig verksamhet, ökad beläggning våbo, nytt arbetstidsmått
nattpersonal mm).

Personalsiffror
Sektionens sjukfrånvaro på totalen är 11,11 % efter
aprils utgång- däri ingår både kort som lång frånvaro.
Den är högre än i jämförande månad 2021 som var
8,30%.

Månad -22
Januari
Februari
Mars
April

Kort
5,6
8,8
8,0
7,14

Lång
3,6
4,6
4,2
3,97

Totalt
9,2
13, 4
12,2
11,11

Personalsatsningar
Utvärdering
Vad

Självskattning/pulsmätning 4g/år

Utveckling av ledarskapet(faktor). Sedan 2020 har

Genom att mäta / göra självskattningar på samma frågor ett par
gånger om året kan sektorchef se en utveckling av verksamheterna
och medarbetarnas delaktighet, mao en utvärdering av flera
aktiviteter samtidigt som vi gör dem.

sektionen arbetat med att utveckla ledarskapet inom sektionen
genom ett par aktiviteter som 1.)tema chefsdagar med reflektioner
inom ämnen som är aktuella just nu för våra chefer eller generellt
för ledare. From hösten -21 har cheferna fått möjlighet till 2)enskilda
handledningar med en handledare från Medarbetarcentrum i
coachande ledarskap.

Medarbetarskap. Teamutveckling i metoden
målmatris. Det är ett verktyg som hjälper till att klargöra

gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte,
roller, intressenter och olika typer av mål.

Social hållbarhet för medarbetare(mål). Sektionen

startade upp sitt arbete social hållbarhet med aktiviteten "Aktivt
Medarbetarskap" och föreläsningen "Aktivt medarbetarskap" med
Anna Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektionens medarbetare.
Målet inkluderar hälsoprofilbedömning och en handlingsplan för en
god hälsoutveckling inom arbetsgruppen baserat på gruppresultatet.

Pulsmätning 3: 301 av 382 = 78,8%
Pulsmätning 2: 250 av 394 = 63,5%

Pulsmätning 1: 208 av 460 = 45,2 %

Tertial 1 lärandesektionen
Budgetutskottet
25 maj 2022

Sammanfattning T1
Ekonomi
Lärandesektionen prognostiseras ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,7
mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr mot föregående månad. Sammantaget beror
överskottet näst intill uteslutande på att en buffert finns centralt och att alla enheter har en
återhållsamhet. Sektionen har centralt en buffert som under hösten kan användas för tillfälligt stöd
då den ekonomiska situationen nu är bättre. För de enheter som har svårt att hålla budget i förskolan
kan statsbidragen hjälpa upp.

Kvalitet
Bedömningen för samtliga fyra identifierade kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer
vid avstämning av tertial 1 att kvalitet uppnås eller är på väg att uppnås på samtliga.
Utvecklingsmål
Sektionen prognostiserar att de utvecklingsmål som återfinns för året förväntas uppfyllas.
På samtliga mål går arbetet enligt plan.
Personal
Sjukfrånvaron har minskat när det gäller långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron är högre än
samma tidsintervall 2021 kopplat till pandemin. 7,81/ 6,09%

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål
Prioriterade mål och kvalitet
• Kvalitetsmålen är uppnådda eller på väg att uppnås.
• Betygsresultat redovisas i T2.

Levererar vi? Blir det någon skörd?

Utvecklingsmål
• Budget i balans
• SKA
• Nyanländas lärande
•
-

Kvalitetsarbete, prioriterade mål
Barn och elevhälsa
Värdegrundsarbete
Nyanländas lärande
SYV

Uppföljning av kvalitetsfaktorer
SKA SSK

Målet är på väg att uppfyllas

Nyanländas lärande - ökad
måluppfyllelse för barn och elever
som är nyanlända eller har ett annat
modersmål än svenska.
Prioriterade mål från
Lärandesektionens Kvalitetsrapport
lå 20/21
Studie- och yrkesvägledning för alla
ålder.- huvudmannaplan

Målet är uppfyllt

Målet är på väg att uppfyllas

Målet är uppfyllt

Ekonomi som går ihop eller behövs Pippis guldpengar?

Ekonomi
• Ekonomiskt resultat
Budget i balans

Målet är uppfyllt

Område

Prognos budgetavvikelse
(mnkr)

Lärande övergripande

2,5

Administration & IKT

0,5

Barn- och elevhälsa

0,3

Förskola

-0,6

Grundskola

-0,3

Gymnasiet

-1,7

TOTALT

0,7

Ekonomi
• Under 2021 drogs sektionen med ett stort underskott vilket rättats till,
dock med konsekvensen att grundbemanningen är tight och flexibilitet
saknas. Tyvärr har interkommunala kostnader ökat och vid ingången av
2022 var sektionen inte i balans. Sektionens månadsrapport i januari
började på -5,8 mnkr.
• Främst var det ökade kostnader för Interkommunala avtal som ökat.
• Tilläggsbudget och allmän återhållsamhet har gjort att sektionen nu
balanserar budgeten.
• Lärandesektionen prognostiserar på helår år 2022 ett överskott mot
budget på 0,7 mnkr.

Ekonomi (fortsättning)
• Lärande övergripande prognostiserar ett överskott mot budget med 2,5
mnkr, vilket fungerar som en liten buffert.
• Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr
och grundskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,3
mnkr. Båda underskotten beror på kostnader för resurser för barn/elev i
behov av särskilt stöd.
• Gymnasiet prognostiserar ett underskott mot budget på -1,7 mnkr vilket
beror på högre interkommunala kostnader än budget (-1,9 mnkr).
• En gemensam nämnare för förskolan, grundskolan och gymnasiet är att
användandet av korttidsvikarier sker väldigt sällan då ordinarie personal
istället hjälper till att täcka upp för varandra, trots en tight
grundbemanning.

Personal
• Personalläget är gott trots stora minskningar av personal 2021
• Generellt är andelen behöriga förskollärare i knappt i paritet med målet,
men fördelning behöriga skiljer sig mellan enheterna. Behöriga
förskollärare är svåra att rekrytera till vissa enheter.
• Långtidsfrånvaron minskar och korttidsfrånvaron har påverkats av
pandemin. Korttidsfrånvaron är högre än samma tidsintervall 2021
kopplat till pandemin. 7,81/ 6,09%
• Sektionen har behöriga chefer på alla poster (en rektor är under
utbildning) och låg personalomsättning. Både HR- och ekonomistöd är på
plats vilket är en förutsättning för bättre följsamhet.

Vi ser över personal och rekryterar för framtiden

Sammantagen situation
• Tranäng 7-9 har gjort en avvikelserapport då det är svårt att ge eleverna
garanterad undervisningstid. Under våren har första prioritet varit att
komma i ekonomisk balans och utifrån det läge som sektionen nu har kan
en del av insatserna som krävs finansieras med den centrala bufferten.
• Den sammantagna analysen av arbetsbörda och trivsel är att många
känner sig arbetstyngda men att ändå det finns förhoppningar om att
organisationen kommer att bli mer hållbar med vissa förändringar i
strukturerna.
• Arbetet med den Tvärpolitiska planen är väldigt viktigt för att kunna
effektivisera och att få en högre kvalitet, ex kunna tillskapa planeringstid
i förskolan mm
• Budget 2023 har utmaningar! 3,5 mnkr effektivisering, 1,4 mnkr
besparing och lägre antal elever 3 mnkr Totalt 7,9

Tack Tranemo!

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetutskottet
2022-05-25

§ 13 Preliminära budgetramar 2023-2025 KS/2022:262
Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•
•
•
•
•

•
•
•

Antar bilagan ”Budget 2023–2025 för Tranemo kommun”.
Antar bilagan ”Finanspolicy 2023–2025”.
Antar bilagan ”Taxor Tranemo 2023”.
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %.
Investeringen ”Vård och omsorgsboende och förskola Solbacken” pausas tillsvidare i
väntan på utredning (ska vara klart till budgetbeslut i höst) av behov av vård- och
omsorgsplatser samt förskoleplatser kopplat till investeringen Solbacken. Kostnader
förenligt med denna investering ska ersättas sektionerna oaktat framtida beslut.
Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av
internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen.
Godkänner att ingå avtal med kapitalförvaltare avseende förvaltning av avsättningar
till kommunens pensionsskuld enligt vid var tid gällande finanspolicy.
Antar ärendet enligt nedan.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:
•
•
•
•
•

God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget
Låneramar & borgensförbindelser

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt
tilläggsbudget 2022.
Budgetberedning
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har
behandlats från februari till maj.
Ekonomi
Årets resultat
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1
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2023: 22 mnkr
2024: 35,5 mnkr
2024: 35,5 mnkr
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 48 mnkr
2024: 35 mnkr
2025: 35 mnkr
2026: 35 mnkr
2027: 35 mnkr
Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 15 mnkr
2024: 15 mnkr
2025: 15 mnkr
2026: 15 mnkr
2027: 15 mnkr
Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av
kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan
åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år.
Driftsbudget
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 767,1 mnkr
2024: 782,7 mnkr
2025: 804,9 mnkr
Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har inkommit med budgetäskanden som följer SKRs rekommendation,
vilket är 1‰ av den totala budgeten. Äskandet ryms inom befintlig ram.
Uppräkning/generell tilldelning
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande prisindex för
kommunalverksamhet (februari), för 2023 är uppräkningen 2,9 %.
Löneöversyn
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för
sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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PO-pålägg
Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från
2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 samt beslut avseende
att pausa byggnation av omsorgsboende/förskola Solbacken görs nedan ramförändringar:

Servicesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från omsorgen 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, höjda politiska arvoden 0,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, digitala satsningar 0,4 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, bemanningsenhet till omsorgen 1,1 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, Officelicenser till sektionerna 1,1 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,3 mnkr.
Samhällsutvecklingssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, ny skogspolicy 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, prisökningar 1,2 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,6 mnkr.
Lärandesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bitr. rektor, förstärkning barn/elevhälsa,
timförändring, hyra paviljonger (gymnasiesärskola), deltidsbrandmanutbildning,
familjecentral 3,7 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.
Omsorgssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, evakuseringsboende 1,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,9 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bemanningsenhet från service 1,1 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från service 0,3 mnkr.
Avfall
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
VA
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Internränta
Internräntan följer SKR:s rekommendationer.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.
Pensioner
Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.
Taxor
Taxebilaga finns bilagt i ärendet.
Underskott
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).
Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte
sker ska underskott återställas inom en två årsperioder.
Skattesats
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %
Borgensavgifter och avkastningskrav
Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.
Tranemo Forum AB
Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 0,00 %
Tranemobostäder AB
Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 3,5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
Tranemo Utvecklings AB
Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen och respektive bolag ges rätt att omsätta och uppta lån som förfaller till
betalning samt nyupplåning inom nedan ramar.
Kommunens lånetak uppgår till 500 mnkr.
Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.
Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr.
Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr.

Barnkonventionen
Ärendet kan påverka barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Se ärendet i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Budget 2023-2025
Taxebilaga 2023
Finanspolicy 2022-2024 (gamla med ändringar)
Finanspolicy 2022-2024
Underlag budget revisionen 2023

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern expediering

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2022-05-17
Dnr: KS/2022:262

Tjänsteskrivelse om Preliminära budgetramar 20232025
Förslag till beslut
•
•
•
•
•

•
•

•

Antar bilagan ”Budget 2023–2025 för Tranemo kommun”.
Antar bilagan ”Finanspolicy 2023–2025”.
Antar bilagan ”Taxor Tranemo 2023”.
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %.
Investeringen ”Vård och omsorgsboende och förskola Solbacken” pausas
tillsvidare i väntan på utredning (ska vara klart till budgetbeslut i höst) av
behov av vård- och omsorgsplatser samt förskoleplatser kopplat till
investeringen Solbacken. Kostnader förenligt med denna investering ska
ersättas sektionerna oaktat framtida beslut.
Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med
införandet av internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen.
Godkänner att ingå avtal med kapitalförvaltare avseende förvaltning av
avsättningar till kommunens pensionsskuld enligt vid var tid gällande
finanspolicy.
Antar ärendet enligt nedan.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:
•
•
•
•
•

God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget
Låneramar & borgensförbindelser

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt
tilläggsbudget 2022.

Budgetberedning
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten
har behandlats från februari till maj.
Ekonomi
Årets resultat
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 22 mnkr
2024: 35,5 mnkr
2024: 35,5 mnkr
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 48 mnkr
2024: 35 mnkr
2025: 35 mnkr
2026: 35 mnkr
2027: 35 mnkr
Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 15 mnkr
2024: 15 mnkr
2025: 15 mnkr
2026: 15 mnkr
2027: 15 mnkr
Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera
projekt i samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större
investeringar görs av kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera
mellan budgetanslag samt mellan åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas
automatiskt över till nästa år.
Driftsbudget
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2023: 767,1 mnkr
2024: 782,7 mnkr
2025: 804,9 mnkr
Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har inkommit med budgetäskanden som följer SKRs

rekommendation, vilket är 1‰ av den totala budgeten. Äskandet ryms inom
befintlig ram.
Uppräkning/generell tilldelning
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande
prisindex för kommunalverksamhet (februari), för 2023 är uppräkningen 2,9 %.
Löneöversyn
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras
inom ramen för sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs
till 3,4 % för 2023.
PO-pålägg
Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt
pensionsavtal från 2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och
kompenseras sektionerna.
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 samt
beslut avseende att pausa byggnation av omsorgsboende/förskola Solbacken görs nedan
ramförändringar:

Servicesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från
omsorgen 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, höjda politiska arvoden 0,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, digitala satsningar 0,4 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, bemanningsenhet till omsorgen 1,1
mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, Officelicenser till sektionerna 1,1
mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,3 mnkr.
Samhällsutvecklingssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, ny skogspolicy 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, prisökningar 1,2 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,6 mnkr.
Lärandesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bitr. rektor, förstärkning
barn/elevhälsa, timförändring, hyra paviljonger (gymnasiesärskola),

deltidsbrandmanutbildning, familjecentral 3,7 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.
Omsorgssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, evakuseringsboende 1,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,9 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bemanningsenhet från service 1,1
mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från service
0,3 mnkr.
Avfall
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
VA
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
Internränta
Internräntan följer SKR:s rekommendationer.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR
beräkningar.
Pensioner
Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.
Taxor
Taxebilaga finns bilagt i ärendet.
Underskott
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren
(drift).
Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids,
om så inte sker ska underskott återställas inom en två årsperioder.
Skattesats
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %
Borgensavgifter och avkastningskrav
Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.

Tranemo Forum AB
Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 0,00 %
Tranemobostäder AB
Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 3,5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning
på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive
ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga
marknadsvärdet under året. Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts
uppgå till samma nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet.
Tranemo Utvecklings AB
Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med
avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat,
exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga
marknadsvärdet under året. Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts
uppgå till samma nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet.
Nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen och respektive bolag ges rätt att omsätta och uppta lån som
förfaller till betalning samt nyupplåning inom nedan ramar.
Kommunens lånetak uppgår till 500 mnkr.
Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.
Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr.
Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr.

Barnkonventionen
Ärendet kan påverka barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Se ärendet i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Budget 2023-2025

Taxebilaga 2023
Finanspolicy 2022-2024 (gamla med ändringar)
Finanspolicy 2022-2024
Underlag budget revisionen 2023

Föredragning och debatt
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Förslag till beslut på sammanträdet
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Beslutsgång
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen (När beslutet handlar om ekonomi)

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern
expediering

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Samarbetspartierna Tranemo
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”budget, styrmodell och prioriterade mål
gäller för hela kommunkoncernen”

Budget i Tranemo kommun
Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet och
dess ekonomiska ramar. Budget, styrmodell (exklusive återhämtande av underskott i bolagen) och
prioriterade mål gäller för hela kommunkoncernen. Förvaltningen arbetar utifrån sitt grunduppdrag med att
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten i önskad riktning.
I denna budget presenteras preliminära budgetramar.

Styrning av kommunen och våra bolag
Tranemo kommun har en styrmodell med en
gemensam struktur för hur kommunens
förvaltning och bolag styrs. Den består av tre
övergripande delar: ekonomistyrning,
utveckling av verksamheten och
kvalitetssäkring av grunduppdraget. Syftet med
styrmodellen är att säkerställa att den politiska
viljan får genomslag i all verksamhet, håller en
hög kvalitet och att kommunens resurser
används på bästa sätt.

Prioriterade mål för kommunens
utveckling
Kommunfullmäktiges prioriterade mål pekar ut
områden som behöver prioriteras för att
utveckla kommunen. De tydliggör kommunens
och bolagens inriktning för den kommande
perioden. Målen ska uppnås i kommunens och
bolagens verksamheter och följs upp i
samband med bokslut. Målen och tillhörande
indikatorer fastställs av kommunfullmäktige i
oktober tillsammans med en komplett budget.

Ekonomistyrning
Kommunen har en modell för att fördela
resurser till kommunens sektioner. Modellens
utgångspunkt är att kompensera de
verksamheter som påverkas av förändrade
volymer. Därutöver regleras kommunens
ekonomiska förvaltning i stor utsträckning av
lagstiftning. I syfte att uppnå lagstiftarens krav
på bland annat god ekonomisk hushållning
beslutar kommunfullmäktige om mål för god
ekonomisk hushållning.

Budget 2023–2025
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Vision och prioriterade mål
Kommunens fyra övergripande mål är
grundbulten i all verksamhet och arbetet vi
gör tillsammans i Tranemo. Dessa mål ska
tillsammans med kommunens vision
genomsyra all verksamhet och vara känd för
alla medarbetare.
De övergripande målen och visionen utgör
den långsiktiga styrningen för kommunens
verksamheter och bolag.

Brukarens
perspektiv är
utgångspunkt

14 000
invånare år
2035

Tranemo kommuns vision 2035
Det hållbara samhället
Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och
förnyelsebara är vårt förstahandsval både för våra invånare och
vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för
alla som tar ansvar för kommande generationer och deras
förutsättningar till ett gott liv.
Det attraktiva samhället
Tranemo kommun är en naturskön plats på
landsbygden som andas livskvalitet. Goda
kommunikationer och en välutvecklad
infrastruktur är en grundförutsättning för att
invånare, föreningar och näringsliv kan bo och
verka i vår kommun. Du som bor här eller du
som besöker oss känner dig trygg och
välkommen i vårt samhälle.

Tranemo
kommun

Hållbart
samhälle

Attraktiv
arbetsgivare

”Tranemo är en hållbar
och attraktiv kommun
som kännetecknas av
kreativitet och
framtidstro”

Kreativitet och framtidstro
Tranemo kommun har tagit vara på sitt
geografiska läge med närhet till både stad och
natur. Det engagemang som genomsyrar vårt
samhälle med kreativa invånare, föreningar och
företag får vår kommun att utvecklas och
blomstra. Vi tar alla ansvar för den gemenskap
som med lång föreningstradition byggt vårt
samhälle där vi tillsammans lägger grunden för
framtiden.

Budget 2023–2025
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Tillsammans utvecklar vi vår kommun
”Samarbetspartiernas
bärande idéer bygger
på att samarbete
mellan invånare,
förvaltning och
näringsliv är en
förutsättning för att
lyckas”
Budget för Tranemo kommun
2023–2025
Tranemo har framtiden för sig. Med tusentals
människor som varje dag går till arbete, till
skola, som driver företag och med en
landsbygd som lever har Tranemo stor
potential.
I mandatperiodens tidigare budgetar enades vi
om en riktning för att utveckla kommunen de
närmaste åren. Våra bärande idéer bygger på
samarbete mellan invånare, förvaltning,
frivilligsektor, föreningsliv, kulturaktörer och
näringsliv och är en förutsättning för att
lyckas.
Även i årets budget är det dessa grundbultar
som för vår politik framåt.

”med dig som
kommuninvånare i fokus
genomför vi långsiktiga
investeringar för
framtiden”

Driton Bilalli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vår budget innebär också ett stort
ekonomiskt ansvarstagande där vi med respekt
och hänsyn till gemensamma skattepengar tar
ansvar. Detta innebär att Tranemo kommun
kommer att redovisa långsiktigt överskott och
stärkt ekonomi på högre nivåer än vad som
gjorts tidigare
Detta sker samtidigt som många av landets
kommuner har ekonomiska svårigheter och
omfattande budgetneddragningar är ett
faktum. Vår idé är att genom samarbete med
invånare, näringsliv och föreningslivet ge
kommunen resurser att förstärka vår identitet
som en framgångsrik kommun.

Vi ska öka från 12 000 till 14 000 invånare år
2035. Årets budget finansierar behov inom
vård, skola och omsorg med fortsatt stark
ekonomi.

Budget 2023–2025

5

Budget
Tranemo kommun
2023–2025

Ekonomi
2 miljarder till välfärden i Tranemo
För att bedriva välfärd i Tranemo kommun
avsätter vi över 2 200 mnkr under kommande
tre år. Pengar som går till att vårda våra äldre,
undervisa våra yngre och utveckla och värna
om kommunens invånare och näringsliv.
För att fortsatt stärka välfärden, behålla och

” För att fortsatt stärka
välfärden, behålla och
förbättra kvalitén tar
samarbetspartierna ett stort
ansvar för att säkra
välfärden”

där vi varje år minst vill se ett överskott på
2,5%, pengar som vi vill använda till att
investera och betala av våra skulder.

Amortering & långsiktig placering
Vi fortsätter resan mot en minskad låneskuld i
skattekollektivet. Vi inför krav om att
amortering av lån sker över maximalt en 33
årsperiod och vi placerar över tid likvid i
tillgångar som motsvarar vår pensionsskuld. Så
tar vi vårt ansvar för både denna och framtida
generationer.

Uppdrag
Vi ger inga nya uppdrag i denna budget. Vi står
fortsatt fast vid de uppdrag som gavs i budget
2022–2024 avseende internhyra &
amorteringsplaner i bolagen.

förbättra kvalitén tar samarbetspartierna ett
stort ansvar för att säkra välfärden och dess
finansiering på lång sikt.

300 mnkr i investeringar
Vi satsar närmare 300 mnkr i kommunala
investeringar i denna budget, utöver
investeringar i våra bolag, det är en stor
satsning.
Det handlar bland annat om investeringar i
förskolor, skolor, infrastruktur,
gång- och cykelvägar, exploatering och mycket
mer. Vi säkerställer också att investeringarna i
den skattefinansierade verksamheten på sikt
sker med egna medel, där eventuella lån följs
av amorteringsplaner.

Överskott i resultatet
Ekonomin tar vi ansvar för. För att inte låna
pengar till investeringar behöver kommunen
ha ett överskott. Vi budgeterar för framtiden

Budget 2023–2025
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Satsningar 2023
Vi satsar 14,7 mnkr extra i våra verksamheter,
inklusive ett permanentande av 2022 års
tilläggsbudget. Samtidigt tar vi också ansvar
och ställer krav om att anpassa
verksamheterna om 10,7 mnkr.
Detta är exkl. kompensation för volymer, prisoch personalkostnadsökningar om 33,7 mnkr.
Tilläggsbudget (2022) 7,5 mnkr:
Servicesektionen 0 mnkr
Samhällsektionen 1,1 mnkr
- Detaljplaner
- Barnkultur
- Prisökningar
- Bemanna Café
Omsorgssektionen 2,6 mnkr
- Ökad grundbemanning, förebyggande insatser
(missbruk och psykisk ohälsa, hemlöshet, våld i
nära relationer m.m.)
Lärandesektionen 3,8 mnkr
- Förskola Dalstorp – åtgärder är inte möjliga att
genomföra av föreslagna besparingar.
- Skolan Dalstorp/ Grimsås - finns planerade
åtgärder som inte faller ut 2022
- Länghem/Limmared skola budget ej i balans
- Tranäng F-6, fler elever är i behov av stöd
- Tranäng 7–9, fler elever är i behov av stöd
- Elevhälsa, förstärkning personal.
- Läromedel
- Höjd grundbemanning

Satsningar 7,2 mnkr:
Servicesektionen 0,8 mnkr
(höjda politiska arvoden, digital utveckling)
Samhällsektionen: 1,5 mnkr
(prishöjningar och ny skogspolicy)
Omsorgssektionen 1,3 mnkr
(evakueringsboende)
Lärandesektionen 3,7 mnkr
(bitr. rektor, förstärkning barn/elevhälsa,
timförändring, hyra paviljonger
(gymnasiesärskola), deltidsbrandmanutbildning,
Familjecentral)
Anpassningar 10,7 mnkr:
Servicesektionen 0,3 mnkr
Samhällsektionen 0,6 mnkr
Lärandesektionen 4,9 mnkr
Omsorgssektionen 4,9 mnkr

Budget 2023–2025
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Vi är beredda att ta beslut – 14 000 invånare 2035!
Samarbetspartierna är beredda att ta modiga
beslut för att kommunen ska utvecklas och
växa – vi ska bli två tusen personer fler till
2035. Vi kan samtidigt se att detta inte sker av
sig självt, vi kommer att behöva ta modiga
beslut – och vi är beredda. Vårt primära fokus
är att skapa fler bostäder i kommunen där folk

kan flytta in, skapa ett attraktivt samhälle med
god kommunal service och ha kommunala
verksamheter i toppklass. Detta gäller för alla
våra brukare, vi prioriterar dig som ung, dig
som gammal och dig som individ. Tillsammans
för vår kommun!

Trendutveckling, befolkning

11 950

11 937

11 900

11 842

11 850

11 825

11 834

11 833

2023

2024

2025

11 800
11 750
2021

2022

Målprognos,14 000 invånare 2035, befolkning

12 600

12 465
12 308

12 400
12 141

12 200
12 000

11 937

12 000

11 800
11 600
2021

2022

2023

2024

2025
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Ansvar för vår kommun, idag och i
framtiden.
Vår politik är ansvarstagande. Vår kommun ska
klara av att finansiera välfärden för våra
kommuninvånare idag och i många decennier
fram i tiden. Därför krävs stor respekt för
ekonomin och en stark politisk styrning som
klarar av att bära en budget i balans.

Det är tydligt att vårt politiska ledarskap är
vad som tar oss som kommun mot framtiden.
Vi vet hur vi ska styra våra verksamheter för
en budget i balans med dig som
kommuninvånare i fokus. Vi har styrt den
senaste mandatperioden och det är tydligt
vilka positiva effekter det har gett Tranemo
kommun.

Sektionerna 2008-2022 p (exkl. Service/strategisektionen) - 93 mnkr
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God ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I
samband med budgeten ska mål anges för god
ekonomisk hushållning. Målen ska ange
förutsättningarna för den kommunala
verksamheten utifrån respektive kommuns
ekonomiska förutsättningar. För Tranemo
kommun innebär det att varje generation själv
ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Åtgärder ska, om så krävs, vidtas
för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen är
begränsningen för verksamhetens omfattning
på nettokostnadsnivå.
För att kommunen ska anses ha en god
ekonomisk hushållning ska de finansiella målen
samt merparten av verksamhetsmålen vara
uppfyllda vid årsbokslutet.

Finansiella mål för god ekonomisk
hushållning
Tranemo kommuns mål för god ekonomisk
hushållning:

•

•

•

•

•

Årets balanskravsresultat ska uppgå till
minst 2,5 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag i snitt under
planperioden.
Självfinansieringsgraden för årets
investeringar i skattefinansierad
verksamhet ska uppgå till minst 100 %
i snitt under planperioden.
Nettokostnaden ska inte öka i
snabbare takt än summan av
skatteintäkter och generella
statsbidrag i snitt under planperioden.
Negativ avvikelse mellan redovisad
nettokostnad och referenskostnad ska
minska.
Soliditeten ska vara oförändrad eller
öka.

Kommunalskatt
Tranemo kommuns skattesats uppgår år 2023
till 21,50 kronor per 100 kronor. Inom
planperioden föreslås inga skatteförändringar.

NYCKELTAL

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Årets balanskravsresultat minst 2,5 %

2,6%

2,7%

4,3%

4,1%

Självfinansieringsgraden investeringar 100%

37%

120%

187%

191%

Nettokostnadsökning lägre än intäktsökning

3,4%

2,4%

1,7%

2,8%

Skatte- och bidragsökning högre än nettokostnadsökning

3,1%

2,9%

3,8%

2,8%

Nettokostnadsavvikelsen ska minska

30

Minska

Minska

Minska

Soliditet exkl. pensionsåtagande innan 1998 ska öka

48,0%

Öka

Öka

Öka
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Ekonomiska tabeller
Resultatbudget
Resultatbudget
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatter & statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Balanskravsresultat
Årets resultat
Reavinster
Balanskravsresultat

Budget 2022
-708
-51
-758
780
1
-3
20

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

-725
-53
-778

-737
-58
-795

-758
-60
-818

803
1
-4
22

833
1
-4
36

856
1
-4
36

22
0
22

36
0
36

36
0
36

20
0
20

Driftsbudget
SEKTION
Servicesektionen
Samhällssektionen
Lärandesektionen
Omsorgssektionen
Delsumma
Löneutrymme (ackumulerat)

Budget 2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

-720

-51
-129
-286
-280
-746

-51
-130
-287
-282
-750

-3

-18

-30

-51
-126
-276
-268

-52
-132
-285
-284
-753
-50
,

Totalt kommunbidrag

-723

-764

-780

Budget 2023–2025
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Balansbudget
Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Materiella anläggningstillgångar

1 044

1 054

1 046

1 036

Finansiella anläggningstillgångar

17

17

17

17

1 061

1 071

1 063

1 053

25

25

25

25

Placeringar

6

13

26

39

Fordringar

70

70

70

70

Kassa och bank bolagen och stiftelser

35

35

35

35

Kassa och bank kommunen

40

35

53

74

176

178

209

243

1 237

1 248

1 272

1 296

577

599

634

670

därav årets resultat

20

22

36

36

Avsättningar för pensioner

57

63

68

74

0

6

6

6

57

69

74

80

426

420

408

396

35

35

35

35

Kortfristiga skulder

142

125

121

115

Summa skulder

603

580

564

546

1 237

1 248

1 272

1 296

Pensionsskuld

252

204

196

189

Borgensförbindelser

330

330

330

330

13

13

13

13

595

547

539

532

BALANSBUDGET
Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Exploateringsmark

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital,

Övriga avsättningar
Summa
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till bolagen och stiftelserna

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

Budget 2023–2025
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Kassaflödesbudget
Budget 2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Årets resultat

20

22

36

36

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

54

59

63

66

74

81

98

101

Ökning/minskning av förråd och varulager

0

0

0

0

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

0

0

0

0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

0

0

0

0

74

81

98

101

-190

-63

-50

-50

0

0

0

0

0

0

0

0

-190

-63

-50

-50

KASSAFLÖDESBUDGET
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering/försäljning materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Placering

-6

-7

-13

-13

Amortering

-9

-6

-12

-12

Nyupplåning

0

0

0

0

Utlåning/återbetald utlåning

0

0

0

0

-15

-13

-25

-25

-131

6

23

26

171

40

46

69

40

46

69

96

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Budget 2023–2025
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Investeringsbudget & lokalförsörjningsplan
Vi tar ansvar, på kort sikt, på långt sikt och idag. Därför vågar vi också konstatera när områden inte fungerar
som vi vill, områden som vi behöver utveckla. Vi har analyserat kommunens investeringsprocess och hur vi har
hanterat lokalfrågor och ser behov av förändring. Vi vill öka transparensen, kontrollen och öka
professionalismen, därför väljer vi att från och med 2023 börja arbeta med investeringar i ett femårsperspektiv
(istället för tre) samt knyter en strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan till vår investeringsbudget. Vi
investerar smart från start och bygger våra prioriteringar på behovsanalyser där vi ser över befintliga
investeringar och väger mot kommunens faktiska behov.
SKATTEFINANSIERADE BUDGETRAM
X= Investering pågår
Totalt = total budget under samtliga år
Lärande (ny- ombyggnad & expansion)
Förskola Dalstorp
Summa lärande
Omsorg (ny- ombyggnad & expansion)
Solbacken (pausas i väntan på utredning)
Summa omsorg
Samhäll (ny- ombyggnad & expansion)
Gata och utemiljö Tranemo Park
Konstgräsplaner
Cirkulationsplats Källsvedjan
Exploateringsnetto
Laddinfrastruktur
Samhäll (verksamhetsnära/årliga)
Summa samhäll
ÖVERGRIPANDE
Projekteringsmedel
Reserv
Inventarier & verksamhetsnära kostnader
Summa övergripande

AVGIFTSFINANSIERADE BUDGETRAM
VA (ny- ombyggnad & expansion)
Överföringsledningar
Omb Grimsås reningsverk
Delsumma
VA (verksamhetsnära/årliga)
Summa VA
Renhållning
Investering renhållning
Ombyggnad ÅVC

2022

2023

X

X

X

X

X

X
X

2024

2025

2026

2027

24 000
24 000
X

128 000
128 000

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

10 000
12 000
12 000
34 000

152 640

48 000

35 000

35 000

35 000

35 000

188 000

2 022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

46 200
77 200

X
X

X

X

X

X

X

2 500
7 000

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7 000
24 000
31 000

9 500

Fjärrvärme/fiber
Investering fjärrvärme/fiber
Fiber

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Summa fjärrvärme/fiber

SUMMA TOTALT

15 500
7 000
14 000
-7 500
5 000
75 000
115 500

X
X
X
X
X

Summa renhållning

SUMMA TAXEFINANSIERADE

Totalt

2 500
3 100
5 600

36 897

189 537

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

63 000

50 000

50 000

50 000

50 000

263 000

Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen enligt gällande regler för
investeringsprojekt. Kommunstyrelsens ges rätt att omfördela mellan beslutade projekt och mellan åren utifrån
prognostiseringen i månadsuppföljningen. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år.

Budget 2023–2025
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Lok alförsörjningsplan
I nv estering pågår
P rojek tering pågår
Behov framfört, ej påbörjad projek tering
Lärande (ny - omby ggnad & expansion)
Grimsåsskolan
Förskola Dalstorp
Tranängskolans område (flera etapper)
Tåstarps förskola
Ny förskola Limmared
Limmaredsskolan kök m m
Ambjörnarps skola omb för förskola (Björnens förskola)
Förskola Nittorp
Förskola Uddebo
Omb Länghemsskolan
Gymnasiet
Omsorg (ny - omby ggnad & expansion)
Solbacken (pausas i väntan på utredning)
Hjälmå
Särskilt boende LSS (nytt solrosboende)
Omsorgens hus
S amhäll (ny - omby ggnad & expansion)
Gata och utemiljö Tranemo Park
Ombyggnad Moavägen
Konstgräsplaner
Ny gata Kroksjön
Bro Uddebo
Cirkulationsplats Källsvedjan
Reservkraft
Centrala tranemo
GC-väg Tingarör
Belysning till Berg
GC-väg Limmared
Solcellsprojekt
Utökade förvaltningslokaler

AVGIFTSFINANSIER AD E B UD GETR AM
VA (ny - omby ggnad & expansion)
Överföringsledningar
Omb Grimsås reningsverk
Omb Länghems reningsverk
Ny råvattentäkt Dalstorp och Länghem
Nytt vattenverk Dalstorp
Renhållning
Ombyggnad ÅVC
Asfaltering ny placering ÅVS L-red
Inpasseringssystem ÅVC
Bostadsnära insamling av förpackningar
Fjärrv ärme/fiber
Investering fjärrvärme/fiber

Budget 2023–2025
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Förklaring per projekt
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR
LÄRANDE (ny- ombyggnad & expansion)
9214 Förskola Dalstorp
Ny förskola med minst 4 avdelningar.
9225 Tåstarps förskola
Byggnation av ny förskola i Tranemo med 6 avdelningar.
9279 Tranängsskolans område
Behov finns av utökade lokaler, bl a matsal och lokaler för ett arbetslag. Utredning om tilläggsuppdrag pågår.
9207 Ny förskola Limmared
Byggnation av ny förskola i Limmared som kan placeras intill Limmaredsskolan där kök/matsal kan samutnyttjas.
9288 Limmaredsskolans kök m m
Lokalerna är för små och slitna och om- alt nybyggnad av vissa delar krävs.
9218 Ambjörnarps skola omb för förskola
Utredning pågår kring omfattning av renoveringsbehov. Tidigare avsatta medel är ej tillräckligt.
92xx Förskola Nittorp
Nybyggnation av förskola, finns ingen detaljplan.
92xx Förskola Uddebo
Nybyggnation av förskola, finns ingen detaljplan.
92xx Omb Länghemsskolan
Ombyggnation av Länghemsskolan, inväntar verksamhetens behov.
92xx Gymnasiet
Omfattning utreds, bla personalrum, reception och entréer.
OMSORG (ny- ombyggnad & expansion)
9286 Solbacken
Nytt vård- och omsorgsboende i Länghem som ersätter gamla Solbacken
92xx Hjälmå
Renoveringsbehov föreligger, utredning av omfattning, avser äldreboende.
Särskilt boende LSS (nytt solrosboende)
Nybyggnation av särskilt boende LSS i Tranemo.
Omsorgens hus
Nybyggnation LSS.

Budget 2023–2025
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SAMHÄLL (ny- ombyggnad & expansion)
9362 Gata och utemiljö Tranemo Park
Iordningställande av utemiljö och gata på området Tranemo Park.
9220 Ombyggnad Moavägen
Ombyggnad av lokalerna för gata/VA/fastighet. Dåliga personalutrymmen, omklädningsrum m m.
9203 Konstgräsplaner
Utbyte av konstgräset på planerna i Dalstorp och Tranemo.
9311 Ny gata Kroksjön
Byggnation av ny anslutningsväg från Lövstagatan/Kroksjön mot rv 27. Projektet genomförs i samverkan med
Trafikverket.
9318 Bro Uddebo
Byggnation av ny bro i Uddebo.
9329 Cirkulationsplats Källsvedjan
Cirkulationsplats vid Källsvedjans industriområde måste byggas för att utbyggnad av området ska kunna fortsätta
(krav från Trafikverket).
Reservkraft
Fastigheter i kommunen skall kunna drivas med reservkraftaggregat.
Centrala tranemo
Utveckling av området kring Tranemo park och centralen.
GC-väg Tingarör
Gång- och cykelväg
Belysning till Berg
Belysning Bergs ridskola.
GC-väg Limmared
Gång- och cykelväg Limmared.
Solcellsprojekt
Identifiera lämpliga byggnader för solceller.
Utökade förvaltningslokaler
Behov av utökade förvaltningslokaler behöver utredas.
Exploateringsnetto
Intäkter vid markförsäljning, avser tomtpris och gatubyggnadsersättning + anslag för köp av mark och byggnader.
Laddinfrastruktur
Utbyggnad av laddinfrastruktur för kommunens egna arbetsfordon
VERKSAMHETSNÄRA/ÅRLIGA
ÖVERGRIPANDE
Projekteringsmedel
Avsatt pott för projekteringsmedel för samtliga projekt där beslutat fattas om att påbörja projektering.
Reserv
Reserv att disponera för samtliga projekt.
92xx Inventarier och verksamhetsnära kostnader
Löpande förnyelse av inventarier för samtliga sektioner + andra verksamhetsnära poster + nytt verksamhetssystem
omsorg

Budget 2023–2025
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TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR
VA (ny- ombyggnad & expansion)
9356 Överföringsledningar
Överföringsledning för VA från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp.
9359 Ombyggnad Grimsås reningsverk
Renovering/ombyggnad av Grimsås reningsverk enligt fastställd VA-plan.
9330 Ny råvattentäkt Dalstorp och Länghem
Ny vattentäkt behöver tas fram för Dalstorpsområdet.
9353 Nytt vattenverk Dalstorp
Nytt vattenverk behöver byggas i närheten av ny vattentäkt.
9352 Ombyggnad Länghems reningsverk
Länghems reningsverk byggdes på 1970-talet och är i behov av en omfattande renovering.
VA (verksamhetsnära/årliga)
RENHÅLLNING
93xx Investering renhållning
Avser främst reinvesteringsåtgärder inom renhållningsverksamheten.
9316 Ombyggnad ÅVC
Ny byggnad för farligt avfall på återvinningscentralen.
Asfaltering ny placering ÅVS L-red
Initiativärende om att flytta återvinningsstation Limmared, antaget i KS. Förvaltningen har utrett frågan och kommer
begära avslag pga försämrad tillgänglighet samt att fastighetsnära insamling finns planerat.
Inpasseringssystem ÅVC
Hänger ihop med ombyggnad ÅVC.
Bostadsnära insamling av förpackningar
Bostadsnära källsortering.
FJÄRRVÄRME/FIBER
9241 Investering fjärrvärme/fiber
Avser främst reinvesteringsåtgärder inom fjärrvärme/fiberverksamheten.
Fiber
Fiber mellan Tranemo och Grimsås, samt utbyggnad fiber till kommunala verksamheter i Grimsås, övriga årligt
anslag.
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Mål och indikatorer
Mål 1 - Brukarens perspektiv är
utgångspunkten för verksamheten
I Tranemo står du som brukare i fokus.
Vi finns här för dig.
Kommunen har höga ambitioner när det gäller
servicenivå till alla kommunens brukare. Med
brukare avser vi alla verksamma i Tranemo
kommun. Invånare, föreningar, frivilligsektor,
företagare, elever, boende och hemtjänsttagare

Perspektiv
Barn och
unga

Perspektiv
Vuxen och
äldre

Indikator

är alla exempel på individer och verksamheter
som är i behov av kommunens tjänster på olika
sätt.
Barn- och ungas lärande är av yttersta vikt. I
Tranemo ska alla elever som går ur grundskolan
och gymnasiet ha kunskaper med sig för att klara
fortsatta studier och utvecklas till sin fulla
potential. Vi vill också särskilt lyfta ambitionen
om en äldreomsorg i hög klass, där vi med stor
respekt ger omsorg och vård till de som
behöver det och gör deras tillvaro meningsfull
och trygg.

Senaste utfall

Mål

Förskoleklasser som under
höstterminen genomfört
kartläggningen hitta språket samt
hitta matematiken - Läsa, räkna,
skriva

Alla förskoleklasser ska
ha genomfört
kartläggningen

Årskurs 1 klasser där
bedömningsstöden i
taluppfattning och läs- och
skrivutveckling använts vår och
höst - Läsa, räkna, skriva

Alla åk.1 klasser ska ha
genomfört
bedömningen vår och
höst

Elever i åk 9: Jag känner mig
trygg i skolan, positiva svar

Vi ska vara bland de
25% tryggaste i riket

Gymnasieelever år 2: Jag känner
mig trygg i skolan

Vi ska vara bland de
25% tryggaste i riket

Utredningstid i antal dagar från
påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och
ungdom 0–20 år, medelvärde

Vi ska vara bland de
50% kommunerna med
kortast utredningstid

Barn och unga 6–15 år som
ansökt om kultur- och
musikskola som erbjuds plats

Alla barn och unga ska
erbjudas plats

Indikator

Senaste utfall

Mål

Personalkontinuitet, antal
personal som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar,
medelvärde

Vi ska vara bland de
25% kommunerna med
bäst kontinuitet

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till första
erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde

Vi ska vara bland de
25% kommunerna med
kortast väntetid

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet,
andel deltagare som börjat
arbeta eller studera

Vi ska vara bland de
50% kommunerna med
högst andel som går till
arbete alt. studier

Budget 2023–2025

19

Budget
Tranemo kommun
2023–2025
Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjningsstöd
ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

Perspektiv
Näringsliv

Perspektiv
Civilsamhälle,
förening
och kultur

Indikator

Vi ska vara bland de
25% kommuner där
minst återkommande
till försörjningsstöd

Senaste utfall

Mål

Dialog mellan företag och
kommunens beslutsfattare

Vi ska ligga bland de
50% bästa
kommunerna i vår
kommungrupp

Rankingplacering inom vår
kommungrupp (1–35)

Vi ska ligga bland de
50% bästa
kommunerna i vår
kommungrupp

Rimlig handläggningstid

Vi ska ligga bland de
50% bästa
kommunerna i Västra
Götalands län

Det är lätt att komma i kontakt
med kommunens handläggare

Vi ska ligga bland de
50% bästa
kommunerna i Västra
Götalands län

Indikator

Senaste utfall

Mål

Anslag i kommunens
investeringsbudget där 1%
avsätts enligt riktlinje för
konstnärlig utsmyckning och
gestaltning

Alla anslag i
investeringsbudgeten
använder 1% för
utsmyckning och
gestaltning

Jämställdhet i de föreningars
styrelser som får ekonomiskt
stöd från kommunen

Könsfördelningen i
föreningar bör vara
60/40.

Budget 2023–2025

20

Budget
Tranemo kommun
2023–2025

Mål 2 - Hållbart samhälle
Vår tid är nu. Möjligheterna för
Tranemo är stora att gå i täten för ett
starkt samhälle som är både ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart.
Agenda 2030:s globala mål är den mest
ambitiösa agendan för hållbar utveckling som
världens länder någonsin antagit som bland

Perspektiv
Ekologisk
hållbarhet

Perspektiv
Social
hållbarhet

Indikator

annat fokuserar på att minska ojämlikhet och
bidrar till att hitta hållbara lösningar. Tranemo
kommun tar hållbarhetsarbetet på allvar, och
riktar stort fokus på att påverka utvecklingen i
vår kommun i rätt riktning. Kommunens
klimatlöften, åtaganden i den regionala
avfallsplanen och god hälsa är bara några av de
områden vi riktar särskilt fokus på.

Senaste utfall

Mål

Andel uppfyllda klimatlöften

När vi når minst 90%
av löftena

Minst 60 % av uppkommet
matavfall ska gå till
näringsåtervinning och
biogasproduktion eller annat
miljömässigt motsvarande
ändamål.

Enligt målet

Andel möbel- och textilinköp i
kommunens verksamheter som
är återbrukat ska öka jämfört
med år 2022

Enligt målet

Antal laddpunkter vid
kommunkoncernens
arbetsplatser ska öka.

20 nya laddpunkter
jämfört föregående år

Indikator

Senaste utfall

Mål

Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)

Ska öka

Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun, andel
(%)

Ska öka

Invånare 16–24 år som varken
arbetar eller studerar, andel (%)

Ska minska

Social isolering och ensamhet
(65+)

Ska minska

Invånare med bra självuppskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Ska öka
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Mål 3 - 14 000 invånare 2035
Nu växer vi – och vi gör det genom ett
stärkt och välmående näringsliv,
föreningsliv och arbetsliv.
Attraktiva boendemiljöer och vårt
geografiska läge med närhet till både stad
och natur ger oss goda förutsättningar för
tillväxt. Det engagemang som genomsyrar
Tranemo kommun med kreativa invånare,

Indikator
Invånare totalt, antal

Att det finns planlagd mark för bostäder för
att uppfylla kommunens målsättning om en
önskad befolkningstillväxt på 1,0 %

föreningar och företag får vår kommun att
utvecklas och blomstra. Engagemanget
tillsammans med vårt rika kultur- och
föreningsliv, bidrar till glädje, gemenskap
och inkludering vilka är betydelsefulla
fundament för att människor ska vilja
bosätta sig i vår kommun. För att stimulera
tillväxt fokuserar vi särskilt på goda
förutsättningar för framtida
bostadsbyggande.

Senaste utfall

Mål
Invånarantalet ska öka med 1%
jämfört föregående år
Enligt målet
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Mål 4 - Attraktiv arbetsgivare
I Tranemo kommun värdesätts en
attraktiv arbetsplats.
Medarbetare i Tranemo kommun ska uppleva
att det är spännande och meningsfullt att
arbeta med utveckling av våra verksamheter

Indikator
Sjukfrånvaro

Hälsa - Frisknärvaro

där öppenhet och förändringsarbete är en del
av vardagen. Vi vill att fler ska känna
delaktighet och våga uttrycka åsikter. Genom
öppenhet, tillit till varandras kompetens och
omtanke når vi ett tillåtande och utvecklande
arbetsklimat som upplevs meningsfullt.

Senaste utfall

Mål
Sjukfrånvaron i kommunen
ska minska

Ska bibehållas

Delaktighet i verksamhetsplanering

Minst 75% av våra anställda
ska känt sig delaktiga i
planeringen

Andel som skulle rekommendera oss som
arbetsgivare

>82% (ska öka från senaste
högsta värde)

HME total index

Ska bibehållas
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Tillsammans tar vi ansvar för vår kommun
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Kommer att kompletteras till hösten - vissa
förändringar kan ske
1. SERVICESEKTIONEN
KANSLI
1.1 Kopiering/Föreningskopiering
Föreningskopiering
Grundavgift
därutöver för vitt papper, öre/kopia
för färgat papper, öre/kopia
Utskrifter/ kopior i färg
A4 enkelsidig
A4 dubbelsidig
A3 enkelsidig
A3 dubbelsidig

62 kr

78 kr

0 kr

62 kr

78 kr

0 kr

1 kr

1 kr

0 kr

1 kr

1 kr

0 kr

1 kr

1 kr

0 kr

1 kr

1 kr

0 kr

0 kr

0 kr

3 kr

3 kr

0 kr

3 kr

3 kr

0 kr

6 kr

7 kr

0 kr

6 kr

7 kr

0 kr

4 kr

6 kr

0 kr

4 kr

6 kr

0 kr

9 kr

12 kr

0 kr

9 kr

12 kr

0 kr

Härutöver debiteras föreningen för 7 sk pliktexemplar, som kommunen i enlighet med lagen om pliktexemplar ska leverera
till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek.
Allmänna handlingar
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, 10 sidor*
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, följande sidor,
per sida
Kopiering A0, svartvitt, per sida
Kopiering A1, svartvitt, per sida
Kopiering A2, svartvitt, per sida
Kopiering färg A0-A2, första sidan
Kopiering färg A0-A2, följande sidor, per sida
Kopiering färg A3, A4, per sida
Skanning av pappershandlingar, 20 sidor**

50 kr

50 kr

2 kr

2 kr

40 kr

40 kr

25 kr

25 kr

20 kr

20 kr

75 kr

75 kr

0 kr

Skanning av pappershandlingar, efter 20 sidor**, per sida
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 10 sidor***
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), följande sidor, per sida
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period****
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period inkl
lagringsmedia****
Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen om utdrag
begärs mer än 1 gång per år, per st

6 kr

6 kr

50 kr

50 kr

2 kr

2 kr

50 kr

50 kr

2 kr

2 kr

125 kr

125 kr

185 kr

185 kr

200 kr

250 kr

* Första 9 sidorna är avgiftsfria
** Första 19 sidorna är avgiftsfria
*** Första 9 sidorna är avgiftsfria
**** Första 15 minuterna är avgiftsfria

2. SAMHÄLLSSEKTIONEN
2.1 Detaljplaner
Planbesked
Enkel åtgärd
Medelstor åtgärd
Stor åtgärd
mPBB = milliprisbasbelopp
Vid beställning av ändring eller ny detaljplan gäller Gislaveds
kommuns taxa fr o m 2021
Timtaxa vid beställning av detaljplaner
Ändring av detaljplan för en- och tvåbostadshus
Ny detaljplan för en- och tvåbostadshus

200 mPBB eller tidsersättn

200 mPBB eller tidsersättn

400 mPBB eller tidsersättn

400 mPBB eller tidsersättn

700 mPBB eller tidsersättn

700 mPBB eller tidsersättn
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Plantaxa
Nedanstående taxor avser befintliga detaljplaner vid försäljning
av mark. Vid beställning av ny detaljplan tecknas separat
planavtal.
För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.
Villatomt omfattande en lägenhet
Flerbostadshus
Grundavgift
Avgift per kvm lägenhetsyta
Industritomter
Grundavgift
Avgift per kvm tomtyta

16 000 kr

16 000 kr

0 kr

16 500 kr

16 500 kr

0 kr

16 000 kr

16 000 kr

0 kr

16 500 kr

16 500 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

30 000 kr

30 000 kr

1 kr

31 000 kr

31 000 kr

0 kr

8 kr

8 kr

1 kr

8 kr

8 kr

0 kr

350 kr

350 kr

0 kr

350 kr

350 kr

0 kr

850 kr

850 kr

0 kr

850 kr

850 kr

0 kr

2.2 IP Skogen
Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, ideella föreningar
Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, övriga
Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, ideella föreningar
Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga
Extra dag, ideella föreningar
Extra dag, övriga

450 kr

450 kr

0 kr

500 kr

500 kr

0 kr

1 100 kr

1 100 kr

0 kr

1 200 kr

1 200 kr

0 kr

100 kr

100 kr

0 kr

110 kr

110 kr

0 kr

250 kr

250 kr

0 kr

275 kr

275 kr

0 kr

350 kr

350 kr

0 kr

350 kr

350 kr

0 kr

Fotokopia/utskrift svart/vit, A4, per sida
Fotokopia/utskrift färg, A4, per sida
Fotokopia/utskrift svart/vit, A3, per sida
Fotokopia/utskrift färg, A3, per sida

2 kr

2 kr

2 kr

2 kr

0 kr

4 kr

4 kr

4 kr

4 kr

0 kr

4 kr

4 kr

4 kr

4 kr

0 kr

8 kr

8 kr

8 kr

8 kr

0 kr

Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.)
(Max 10 sidor kopiering av referenslitteratur gratis)
Övertidsavgift per dag och media (avser bok, cd-bok, cd-rom,
tidskrift, DVD vuxen)

2 kr

2 kr

-1 kr

2 kr

2 kr

0 kr

1 kr

1 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2.3 Lotterier
Lotteritillstånd per tillfälle
Registreringslotteri

utgår

utgår

utgår

utgår

2.4 Biblioteksverksamhet

Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD barn, per dag
Maxbelopp per återlämningstillfälle
Spärrgräns (högsta tillåtna skuld)
Förlorat lånekort, vuxna
Förlorat lånekort, barn o ungd tom 17 år
Förkomna/förstörda vuxenböcker
Förkommen/förstörd vuxenbok ink.pris över 300 kr
Förkomna/förstörda barnböcker
Förkommen/förstörd barnbok ink.pris över 200 kr
Förkommen/förstörd tidsskrift
Förkommen/förstörd DVD-film
Förkommen/förstörd CD-rom
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen

0 kr

0 kr

150 kr

150 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

100 kr

100 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

20 kr

20 kr

0 kr

20 kr

20 kr

0 kr

5 kr

5 kr

0 kr

5 kr

5 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

100 kr

100 kr

Inköpspris

Inköpspris

80 kr

80 kr

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

200 kr

200 kr

Förkommen/förstörd ljudbok vuxen, inköpspris över 300 kr
Förkommen/förstörd ljudbok barn

Inköpspris

Inköpspris

100 kr

100 kr

Förkommen/förstörd ljudbok barn, inköpspris över 200 kr
Förkommen/förstörd språkkurs

Inköpspris
Inköpspris

Förkommen/förstört fjärrlån-långivande biblioteks avgift/taxa
Bedömning av ersättning vid förkommen/förstörd media sker
vid varje enskilt fall. Hänsyn tages till t.ex. ålder och antal utlån.
Fjärrlån/media (reservationsavgift)

0 kr

100 kr
Inköpspris

100 kr

100 kr
Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

200 kr

200 kr

Inköpspris

Inköpspris

100 kr

100 kr

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

Inköpspris

0 kr

0 kr

100 kr
Inköpspris
Inköpspris

Faktisk kostnad Faktisk kostnad

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Faktisk kostnad Faktisk kostnad

0 kr

0 kr

0 kr
0 kr

0 kr

0 kr
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Bibliotekslokaler
Uthyrning till studiecirkel, 8-10 tillfällen, priser gäller även vid
lokal för studiecirkel på de andra orterna
Enstaka uthyrning, per tillfälle
Ideella föreningar kan efter överenskommelse med
bibliotekspersonalen kostnadsfritt få tillgång t.ill bibliotekets
lokaler
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1 000 kr

1 000 kr

0 kr

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

300 kr

300 kr

0 kr

300 kr

300 kr

0 kr

400 kr

400 kr

0 kr

400 kr

400 kr

0 kr

2 970 kr

2 970 kr

0 kr

2 970 kr

2 970 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

2.5 Kulturskolaavgift
Grundkurs, ämneskurs, per läsår - musik
Ensemble, orkester, kör
Vuxenundervisning, per läsår
Instrumenthyra, per läsår
Syskonrabatt tas bort, full avgift gäller för alla elever
Extra ämne är avgiftsfritt

2.6 VATTEN OCH AVLOPP
Brukningsavgifter
a) Fast avgift per mätare, Qn 2,5, per år
Qn 5, per år
Qn 10, per år
Qn 15, per år
För större mätare än Qn 15 tecknas avtal
b) avgift per m3 levererat vatten
c) avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet
d) avgift per år o varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan
fastighet

Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten
Kommunal avlopp med mätning, eget vatten
Kommunal vatten med mätning, eget avlopp

3 440 kr

4 300 kr

0 kr

3 715 kr

4 644 kr

0 kr

12 546 kr

15 683 kr

0 kr

13 550 kr

16 938 kr

0 kr

37 495 kr

46 869 kr

0 kr

40 494 kr

50 618 kr

0 kr

102 500 kr

128 125 kr

0 kr

110 700 kr

138 375 kr

0 kr

27 kr

34 kr

0 kr

30 kr

37 kr

0 kr

570 kr

713 kr

0 kr

616 kr

770 kr

0 kr

55 kr

68 kr

0 kr

59 kr

74 kr

0 kr

7 318 kr

9 148 kr

0 kr

7 903 kr

9 879 kr

0 kr

3 464 kr

4 330 kr

0 kr

3 742 kr

4 677 kr

0 kr

3 464 kr

4 330 kr

0 kr

3 742 kr

4 677 kr

0 kr

Sker ej mätning av byggvatten, skall den förbrukade vattenmängden antas uppgå till 30 m3 per lägenhet
Särskilda avgifter:
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Frusen eller skadad vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Montering o demontering av strypbricka i vattenmätare
Länsning av vattenmätarbrunn
Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare
Förgäves besök vid avtalad tid
Extra avläsning av vattenmätare och debitering
Avstängningsavgift

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

1 640 kr

2 050 kr

0 kr

1 720 kr

2 150 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

1 148 kr

1 435 kr

0 kr

1 200 kr

1 500 kr

0 kr

820 kr

1 025 kr

0 kr

860 kr

1 075 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

852 kr

1 065 kr

0 kr

880 kr

1 100 kr

0 kr

0 kr

27 032 kr

33 790 kr

0 kr

0 kr

24 200 kr

30 250 kr

0 kr

0 kr

30 kr

37 kr

0 kr

0 kr

21 080 kr

26 350 kr

0 kr

0 kr

8 900 kr

11 125 kr

0 kr

Anslutningsavgift
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet erlägges anslutningsavgift med:
V = Vatten, S = Spillvatten, Df = Dagvatten fastighet
Avgift utgår per fastighet med
a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S o Df
26 502 kr
33 128 kr
b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
o Df
23 775 kr
29 719 kr
c) en avgift per kvm tomtyta
29 kr
36 kr
d) en avgift per lägenhet
20 668 kr
25 835 kr
e) *grundavgift för bortledande av Df utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats
8 726 kr
10 908 kr
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*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.
För annan fastighet erläggs anslutningsavgift med:
a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S o Df
b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
o Df
c) en avgift per kvm tomtyta
d) en avgift per kvm byggnadsarea
e) *grundavgift för bortledande av Df utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats
*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.

26 502 kr

33 128 kr

0 kr

27 032 kr

33 790 kr

0 kr

44 682 kr

55 853 kr

0 kr

45 500 kr

56 875 kr

0 kr

15 kr

19 kr

0 kr

15 kr

19 kr

0 kr

32 kr

40 kr

0 kr

33 kr

41 kr

0 kr

12 880 kr

16 100 kr

0 kr

13 100 kr

16 375 kr

0 kr

1 360 kr

1 700 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

706 kr

883 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

915 kr

1 144 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

915 kr

1 144 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

618 kr

773 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3.2 RENHÅLLNING
Fastighetsägare eller den som enligt
fastighetstaxeringslagen ska anses som
fastighetsägare ska betala avgifter till Tranemo
kommun enligt denna taxa.
Grundavgift
Per bostadsenhet
För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong
Flerbostadshus/lgh
Verksamhet/företag
Grundavgift obebodd fastighet

Rörlig avgift
Vid gemensamt kärl fördelas taxan procentuellt mellan hushållen. Gemensamt kärl kan beviljas efter ansökan hos samhällssektionen.
Endast enl överenskommelse med samhällssektionen
Hämtning var 14:e dag
Osorterat mat-/restavfall
1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år
1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år
1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år
1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år
Endast enl överenskommelse med samhällssektionen
Hämtning en gång/vecka
Osorterat mat-/restavfall
1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år
1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år
1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år
Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)
Säck eller kärl upp till 240 lit, per st
Köp av sopkärl
Kärl 80 liter
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 370 liter
Kärl 660 liter
Container för hushållsavfall från verksamheter
Hämtning varje vecka (52 ggr/år)
Container 4 kbm
Container 6 kbm
Container 8 kbm
Container 10 kbm
Hämtning var 14:e dag (26 ggr/år)
Container 4 kbm
Container 6 kbm
Container 8 kbm
Container 10 kbm

2 510 kr

3 138 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3 750 kr

4 688 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

6 040 kr

7 550 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

10 000 kr

12 500 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

7 700 kr

9 625 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

12 350 kr

15 438 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

20 370 kr

25 463 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

472 kr

590 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

288 kr

360 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

560 kr

700 kr Ny taxa

0 kr Ny taxa

656 kr

820 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 000 kr

1 250 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 656 kr

2 070 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

24 100 kr

30 125 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

25 150 kr

31 438 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

26 200 kr

32 750 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

27 300 kr

34 125 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

12 050 kr

15 063 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

12 570 kr

15 713 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

13 100 kr

16 375 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

13 640 kr

17 050 kr

0 kr

0 kr

-1 kr
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Hämtning var 4:e vecka (13 ggr/år)
Container 4 kbm
Container 6 kbm
Container 8 kbm
Container 10 kbm
Budning container:
Hyra container/år
Budning kr/tillfälle
Tillkommer på ovanstående container; viktavgift/kg
Genomskinliga säckar, rulle 10 säckar
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6 025 kr

7 531 kr Ny taxa

0 kr Ny taxa

6 285 kr

7 856 kr Ny taxa

0 kr Ny taxa

6 550 kr

8 188 kr Ny taxa

0 kr Ny taxa

6 820 kr

8 525 kr Ny taxa

0 kr Ny taxa

3 328 kr

4 160 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

354 kr

443 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 kr

2 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

32 kr

40 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 360 kr

1 700 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 042 kr

2 553 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3 355 kr

4 194 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

5 410 kr

6 763 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

782 kr

978 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

971 kr

1 214 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 730 kr

2 163 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3 340 kr

4 175 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

441 kr

551 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

607 kr

759 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 208 kr

1 510 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 444 kr

1 805 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

4 010 kr

5 013 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

6 670 kr

8 338 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

10 185 kr

12 731 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

740 kr

925 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 758 kr

2 198 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

577 kr

721 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

347 kr

434 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

504 kr

630 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

787 kr

984 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 407 kr

1 759 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Rörlig avgift: varje abonnemang inkluderar brunt kärl för
matavfall, hämtning var 14:e dag. Ett brunt kärl ingår till
kärlstorlek 80 till 370 liter, till 660 liters kärl ingår två bruna kärl.
Hämtning var 14:e dag, 26 ggr/år:
80 liter
190 liter
370 liter
660 liter
Hämtning var 4:e vecka, 13 ggr/år
80 liter
190 liter
370 liter
660 liter
Hämtning var 8:e vecka, 7 ggr/år
80 liter
190 liter
370 liter
660 liter - specialabonnemang, endast efter överenskommelse
med tekniska sektionen

Hämtning varje vecka, 52 ggr/år. Specialabonnemang, endast
efter överenskommelse med tekniska sektionen
190 liter
370 liter
660 liter

Tillkommande matavfallskärl, hämtning var 14:e dag, 26 ggr/år
140 liter

Tillkommande matavfallskärl, hämtning varje vecka, 52 ggr/år
140 liter
Sommarhämtning matavfall 1 gång/vecka, 10 veckor.
Specialabonnemang endast efter överenskommelse med
samhällssektionen. Avgiften tillkommer utöver vanligt
abonnemang/kärl.
Fritidsbostad
Hämtning var 4:e vecka, 5 ggr/år mitt maj-september
80 liter
190 liter
370 liter
660 liter, specialabonnemang, endast efter överenskommelse
med tekniska sektionen

TAXEBILAGA
Tillkommande matavfallskärl, 5 ggr/år mitt maj-september
140 liter
Latrin, minst 5 st vid årlig förfrågan
Efterbeställning
Fastighetsnära insamling av tidningar och returpapper.
Hämtning var 4:e vecka, 13ggr/år, 370 l
Tilläggstjänster
Gångavstånd kr/meter/år
Dock högst 2 058 kr exkl moms vid 26 hämtningar/år
Dock högst 1 024 kr exkl moms vid 13 hämtningar/år

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

378 kr

473 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 475 kr

3 094 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

580 kr

725 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 572 kr

1 965 kr Ny från 22

0 kr Ny från 22

3 kr

3 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 058 kr

2 573 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 024 kr

1 280 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Extrasäck i samband med ordinarie hämtning
Extra hämtning inom ordinarie körtur
Extra hämtning utanför ordinarie körtur

160 kr

200 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

160 kr

200 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

450 kr

563 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Öppning av soprum, bom, grind etc kr/tillfälle
Upplåsning av kärl, kr/tillfälle
Inköp av lås till kärl, kr/st
Administrationsavgift byte av kärl
Rengöringsavgift, vid ej rengjort kärl vid byte
Felsorteringsavgift
Överfull behållare
Timkostnad för renhållningsfordon inkl förare
Timkostnad för extra bemanning

49 kr

61 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

49 kr

61 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 000 kr

2 500 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

400 kr

500 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

500 kr

625 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

100 kr

125 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

100 kr

125 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

700 kr

875 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

500 kr

625 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

180 kr

225 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

360 kr

450 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

102 kr

128 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

234 kr

292 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

466 kr

583 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

932 kr

1 165 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

234 kr

292 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 225 kr

1 531 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 450 kr

3 063 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3 675 kr

4 594 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

4 899 kr

6 124 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

160 kr

200 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Avgifter återvinningscentralen Gudarp
Privathushåll:
Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall
Brännbart
Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm
Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm
Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm
Deponirest
Sorterat <1,0 kbm
Sorterat 1,1-2,0 kbm
Sorterat 2,1-4,0 kbm
Sorterat >4,0 kbm, per kbm
Företagskort
Volymklass/år
Upp till 500 kg
500 kg - 1000 kg
1000 kg - 1500 kg
1500 kg - 2000 kg
Utskrift av dublettkort/ st

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar
Upp till 2,0 kbm, per tömning
690 kr
2,0-4,0 kbm, per tömning
883 kr
För varje kbm över 4 kbm, tillkommer per kbm
112 kr

863 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 104 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

140 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Extra tömning inom 3 arbetsdagar <4 kbm

1 572 kr

1 965 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

Extra tömning inom 5 arbetsdagar <4 kbm
Extra tömning <4 kbm, beställd senast 3 dgr innan, bokad tid för
utförande
Akut tömning inom 24 tim, <4 kbm **
Akut tömning utförs före kl 16 om bokning skett före kl 12,
<4kbm**
Akut tömning inom 24 timmar med bokad tid för utförande,
<4 kbm**
"Bomkörning"

1 363 kr

1 704 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 774 kr

2 218 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 980 kr

2 475 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 794 kr

3 493 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 186 kr

2 733 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

348 kr

435 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

TAXEBILAGA
Tillägg extra slang vid avstånd >40 m, för varje påbörjade 10
meter
Dubbelbemanning kostnad/tim
**Akut tömning kan beställas mellan måndag kl. 8.00 och
fredag kl. 12.00. Beställningen görs hos Tranemo Kommun,
tekniska sektionen.
Mobila toaletter:
Mobila toaletter, budad tömning, avgift per tömning 1:a
behållaren, per behållare
Mobila toaletter, akut tömning, avgift per tömning 1:a
behållaren, per behållare
Mobila toaletter, budad tömning, avgift per tömning
efterföljande behållare, per behållare
Matavfall i tank
Matavfall i tank, volym 0,5-4 kbm, per behållare
Tillkommer för ytterligare kbm till ovan lämnat pris, per kbm
Filter från fosforfälla:
Filter från fosforfälla, per tim
Tömning av fettavskiljare
0,1-1 kbm, per tömning
1,1-2 kbm, per tömning
2,1-3 kbm, per tömning
3,1-4 kbm, per tömning
Över 4 kbm, tillägg per kbm

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

352 kr

440 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

561 kr

701 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

426 kr

533 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

530 kr

663 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

149 kr

186 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

685 kr

856 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

212 kr

265 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

750 kr

938 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

937 kr

1 171 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 432 kr

1 790 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

1 931 kr

2 414 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

2 431 kr

3 039 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

519 kr

649 kr

0 kr

0 kr

-1 kr

3.3 TOMTAVGIFTER
Tomt avsedd för egnahem omfattande en eller två lägenheter och för hyreshus omfattande tre eller flera lägenheter
Markpriset kan fastställas efter värdering vilket kan innebära ett högre pris än nedanstående taxa.
För flerbostadshus är utgångspunkten marknadsvärde, förvaltningen har möjlighet att fastställa pris efter förhandling.
Mark per kvm
Gatubyggnadsbidrag
Avstyckningskostnad

20 kr

20 kr

0 kr

25 kr

25 kr

0 kr

40 000 kr

40 000 kr

0 kr

45 000 kr

45 000 kr

0 kr

35 000 kr

35 000 kr

0 kr

40 000 kr

40 000 kr

0 kr

185 000 kr

0 kr

187 000 kr

187 000 kr

0 kr

För villatomter (enbostadshus) gäller ovanstående taxor med ortsfaktor:
Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp samt tomter i
attraktivt läge: faktor 1,2
Övriga samhällen: faktor 0,5
Fritidshustomter i Hofsnäs-området

185 000 kr

Tomt avsedd för industri eller annat ändamål
Utgångspunkt för priset är marknadsvärde, förvaltningen har möjlighet att fastställa pris efter förhandling.

3.4 FJÄRRVÄRMEAVGIFTER
Anslutningsavgifter
1-2 familjehus
1-2 familjehus, efter avslutad utbyggnad
Övriga fastigheter som ej är tillverkningsindustri, per kvm (för
källare reduceras ytan med faktor 0,75) Dock lägst 52 000 kr
exkl moms.

31 200 kr

39 000 kr

0 kr

32 000 kr

40 000 kr

0 kr

48 800 kr

61 000 kr

0 kr

52 000 kr

65 000 kr

0 kr

56 kr

70 kr

0 kr

65 kr

81 kr

0 kr

18 000 kr

22 500 kr

0 kr

20 000 kr

25 000 kr

0 kr

För tillverkningsindustri fastställs avgiften i varje enskilt fall
Avstängningsavgift

1 200 kr

1 500 kr

0 kr

1 200 kr

1 500 kr

0 kr

Brukningsavgifter
Fast avgift
Taxa 1:
0-100 MWh/år

2 100 kr

2 625 kr

0 kr

2 160 kr

2 700 kr

0 kr

Övr fastigh som ej är tillverkningsindustri, tillkommer vid
anslutning efter avslutad utbyggnad

TAXEBILAGA
Taxa 2: 100-500 MWh/år
Taxa 3: 500MWh/år

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

6 824 kr

8 530 kr

0 kr

7 000 kr

8 750 kr

0 kr

21 000 kr

26 250 kr

0 kr

21 600 kr

27 000 kr

0 kr

624 kr

780 kr

0 kr

640 kr

800 kr

0 kr

585 kr

731 kr

0 kr

600 kr

750 kr

0 kr

562 kr

703 kr

0 kr

576 kr

720 kr

0 kr

47 kr

59 kr

0 kr

47 kr

59 kr

0 kr

32/40 mm fiberslang, exkl slang, i naturmark, per meter
42 kr
52 kr
0 kr
Kabelbrunn
4 400 kr
5 500 kr
0 kr
Kostnad för tryckning under väg, sprängning, schakt i hårdgjord yta, tillhandahållande av rör tillkommer.

42 kr

52 kr

0 kr

4 400 kr

5 500 kr

0 kr

Förbrukningsavgift
Taxa 1:
0-100 MWh/år, pris per MWh
Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh
Taxa 3: 500MWh/år, pris per MWh

3.5 TOMRÖR OCH FIBER
Samförläggning:
110 mm kabelrör, exkl rör, i naturmark, per meter

Hyra av del av tomtrör:
Fiberslang eller del i 110 mm rör
Kr/m/år
5 kr
6 kr
0 kr
5 kr
6 kr
0 kr
För uthyrning av kanalisation på villatomter för en- och tvåbostadshus (sträckan mellan huvudstam och hus) debiteras ett fast avstånd på 20 meter
per villa
Hyra av fiberpar:
Kr/m/år
4 kr
5 kr
0 kr
4 kr
5 kr
0 kr
Hyra av fiber till enskild slutkund på landsbygd via fiberförening/operatör fastställs i offert från
Tranemo fjärrvärme & bredband efter kapacitet och möjlighet.
Kostnad för kontaktering/svetsning, uppgrävning nya brunnar etc tillkommer.

3.6 MÅLTIDER
Måltidspriser
Pensionärer:
Frukost
Lunch
Kvällsmat
Lunch icke pensionär
Måltidsabonnemang, helpension
Måltidsabonnemang, halvpension
Korttidplats, kostnad per dygn
Mat till ordinärt boende
Lunch som säljs till intern verksamhet
Transport tillkommer per leveranstillfälle och leveransställe
Personalmåltider
Personallunch i skola och omsorg
Subventionerad pedagogisk lunch - ej moms

36 kr

40 kr

0 kr

36 kr

40 kr

0 kr

67 kr

75 kr

0 kr

70 kr

78 kr

0 kr

45 kr

50 kr

0 kr

45 kr

50 kr

0 kr

76 kr

85 kr

0 kr

78 kr

87 kr

0 kr

4 140 kr

4 140 kr

0 kr

4 500 kr

4 500 kr

0 kr

2 070 kr

2 070 kr

0 kr

2 250 kr

2 250 kr

0 kr

138 kr

138 kr

0 kr

150 kr

150 kr

0 kr

2 170 kr

2 170 kr

0 kr

2 350 kr

2 350 kr

0 kr

72 kr

72 kr

0 kr

69 kr

69 kr Ny taxa

51 kr

57 kr

0 kr

54 kr

60 kr

0 kr

35 kr

35 kr

0 kr

38 kr

38 kr

0 kr

3.7 UTHYRNING AV LOKALER
Städning och annan personell hjälp, per tim
Biografsal Medborgarhuset, per ggn
Medborgarhuset, per dag
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra

450 kr

563 kr

0 kr

465 kr

581 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

242 kr

303 kr

0 kr

252 kr

315 kr

0 kr

208 kr

260 kr

0 kr

220 kr

275 kr

0 kr

335 kr

419 kr

0 kr

350 kr

438 kr

0 kr

253 kr

316 kr

0 kr

450 kr

563 kr

143 kr

179 kr

0 kr Utgår

-1 kr

201 kr

251 kr

0 kr Utgår

-1 kr

3.8 FORDON OCH MASKINER
Servicebil per tim
Sopmaskin per tim
Lastbil per tim
Traktor med släp per tim
Släpkärra per dag
Pickup VW per tim

1 kr

TAXEBILAGA

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

Kompressor per dag
Manskapsvagn per vecka
Laser per dag
Spolkärra per tim
Hjullastare per tim
Sandspridare per tim

426 kr

533 kr

0 kr Utgår

440 kr

550 kr

0 kr

450 kr

563 kr

0 kr

212 kr

265 kr

0 kr

220 kr

275 kr

0 kr

173 kr

216 kr

0 kr

180 kr

225 kr

0 kr

270 kr

338 kr

0 kr

280 kr

350 kr

0 kr

75 kr

94 kr

0 kr

80 kr

100 kr

0 kr

Truck per tim
Lastväxlarvagn per tim (ingår i traktorpris fr 2023)
Släntklippare per tim
Anläggningspersonal per tim

177 kr

221 kr

0 kr Utgår

177 kr

221 kr

0 kr Utgår

177 kr

221 kr

0 kr

180 kr

225 kr

0 kr

452 kr

565 kr

0 kr

465 kr

581 kr

0 kr

1 015 kr

1 269 kr

0 kr

1 040 kr

1 300 kr

0 kr

Handläggare per tim

-1 kr

-1 kr
-1 kr

3.10 SIMHALLEN
Simhallen
Barn < 16 år o studerande < 20 år, per bad
Rabatthäfte barn, 10 bad
Vuxna, per bad
Rabatthäfte vuxna, 10 bad
Pensionär, per bad*
Rabatthäfte pensionär, 10 bad*
Årskort barn
Årskort vuxna
Årskort pensionär*
Årskort familj (två vuxna och upp till 3 barn t o m 17 år)
Babysim, 8 gånger
Simskola barn, 8 gånger
Vuxensimskola, per tillfälle
Gym engångskort endast för tillfälliga gäster. Bad ingår ej.
Årskort gym1 inkl bad
Gym1 en månad inkl bad
Gym1 sex månader inkl bad
Årskort Gym1 inkl bad - pensionär*
Gym1 en månad inkl bad - pensionär*
Gym1, 6 månader inkl bad - pensionär*

25 kr

25 kr

0 kr

25 kr

25 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

60 kr

60 kr

0 kr

60 kr

60 kr

0 kr

540 kr

540 kr

0 kr

540 kr

540 kr

0 kr

30 kr

30 kr

0 kr

30 kr

30 kr

0 kr

270 kr

270 kr

0 kr

270 kr

270 kr

0 kr

400 kr

400 kr

0 kr

400 kr

400 kr

0 kr

1 150 kr

1 150 kr

0 kr

1 150 kr

1 150 kr

0 kr

600 kr

600 kr

0 kr

600 kr

600 kr

0 kr

800 kr

800 kr

0 kr

800 kr

800 kr

0 kr

600 kr

600 kr

0 kr

600 kr

600 kr

0 kr

60 kr

60 kr

0 kr

60 kr

60 kr

0 kr

2 100 kr

2 100 kr Ny taxa

65 kr

65 kr

0 kr

45 kr

45 kr

0 kr

2 140 kr

2 140 kr

0 kr

2 140 kr

2 140 kr

0 kr

320 kr

320 kr

0 kr

320 kr

320 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

1 500 kr

1 500 kr

0 kr

1 100 kr

1 100 kr

0 kr

1 100 kr

1 100 kr

0 kr

165 kr

165 kr

0 kr

165 kr

165 kr

0 kr

770 kr

770 kr

0 kr

770 kr

770 kr

0 kr

1 100 kr

1 100 kr

0 kr

1 100 kr

1 100 kr

0 kr

Gym1 en månad inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap

165 kr

165 kr

0 kr

165 kr

165 kr

0 kr

Gym1 sex månader inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap
Månadsavgift Gym1 med autogiro
Månadsavgift Gym1 med autogiro - pensionär*
Uthyrning simhall, per tillfälle max 2 tim
Uthyrning stora bassängen, per timme
Uthyrning möteslokal, 2 tim
Uthyrning kombisalen, per timme
Bidragsberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av simhallen
* gäller ej förtidspensionär

770 kr

770 kr

0 kr

770 kr

770 kr

0 kr

178 kr

178 kr

0 kr

178 kr

178 kr

0 kr

92 kr

92 kr

0 kr

92 kr

92 kr

0 kr

650 kr

650 kr

0 kr

800 kr

800 kr

0 kr

350 kr

350 kr

0 kr

425 kr

425 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

170 kr

170 kr

0 kr

170 kr

170 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

85 kr

85 kr

0 kr

70 kr

70 kr

0 kr

70 kr

70 kr

0 kr

265 kr

265 kr

0 kr

265 kr

265 kr

0 kr

160 kr

160 kr

0 kr

160 kr

160 kr

0 kr

Årskort Gym1 inkl bad - barn 13-17 år i målsmans sällskap

Idrottshallar
Hel hall, per tim
Halv hall, per tim
Tennis, per tim
Badmintonbana, per tim
Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar
Idrottsarrangemang
Tranemo idrottshall, per tim
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim
Övriga arrangemang

TAXEBILAGA
Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade arrangörer
per tim
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, privata/ej
bidragberättigade arrangörer, per tim
Vid korttidsuthyrning av lokal och anläggning för
idrottsutövning tillkommer moms med 6%.

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

500 kr

500 kr

0 kr

500 kr

500 kr

0 kr

300 kr

300 kr

0 kr

300 kr

300 kr

0 kr

3.11 FÄRDTJÄNST
Zoner enligt Västtrafiks zonindelning september 2020
Priserna justeras enligt taxiindex, i det fall taxiindex upphör att publiceras ska index ersättas med likvärdigt som rekommenderas av SCB
Justeras årligen enligt taxiindex som publiceras under hösten
Mån-sön
Zon 1 (Tranemo kommun)

0 kr

0 kr

Zon 2

0 kr

0 kr

Zon 3

0 kr

0 kr

Zon 4

0 kr

0 kr

Zon 5
Zon 6

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Natt mot lör, sön och helgdag
Zon 1 (Tranemo kommun)
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Zon 5
Zon 6

För Riksfärdtjänst gäller egenavgift beslutad av regeringen - avgift beroende på körsträcka.

3.12 GATA
Vid schaktlagning tas ersättning ut enligt självkostnadspris + ett påslag på 50 %. Minimidebitering 5 000 kr.
Schaktning utan tillstånd

15 000 kr

15 000 kr

Ny taxa

4.LÄRANDESEKTIONEN
4.1 Uthyrning av lokaler
Uthyrning av skolsalar:
Klassrum/ämnessal, per ggn
Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn

Uthyrning av specialsalar:
Trä- och metallslöjd, per ggn
Textilslöjd, per ggn
Bildsal, per ggn
Mediasal, per ggn
Hemkunskap, per ggn
Musiksal, per ggn
Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle.
Uthyrning av samlingssalar:
Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Aula, Tranängskolan, per ggn
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Personalrum, Tranängskolan, per ggn

385 kr

0 kr

390 kr

0 kr

615 kr

0 kr

625 kr

0 kr

560 kr

0 kr

570 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

2 360 kr

0 kr

2 400 kr

0 kr

1 730 kr

0 kr

1 760 kr

0 kr

TAXEBILAGA

TAXA 2022
EXKL MOMS

Aula, Länghemskolan, per ggn
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500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

1 570 kr

0 kr

1 590 kr

0 kr

500 kr

0 kr

510 kr

0 kr

Uthyrning av cafeteria:
Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Uthyrning av skollokaler till läger o d:
Grupper om 5-19 pers, per pers, per natt
20-39 personer, per natt
40personer, per natt
Hyresavgifter för gymnastiksalar:
Sjötofta skola, per tim

65 kr

0 kr

65 kr

0 kr

1 400 kr

0 kr

1 420 kr

0 kr

1 720 kr

0 kr

1 750 kr

0 kr

65 kr

0 kr

65 kr

0 kr

0 kr

100 kr

0 kr

445 kr

0 kr

460 kr

0 kr

380 kr

0 kr

390 kr

0 kr

385 kr

0 kr

400 kr

0 kr

500 kr

0 kr

500 kr

0 kr

4.2 Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Maxtaxa enligt Skolverkets beslut för 2020
Barn 1 avser yngsta barnet.
Förskolebarn avser barn 1-5 år.
Fritidsbarn avser fr o m skolstarten det år barnet fyller 6 år t o m vårterminen det år eleven fyller 13 år
Fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30 % fr ordinarie avgift med anledning av lagen om "Allmän förskola".
Vid tillsyn 15 tim/v eller därunder debiteras ingen avgift.
Avgift uttages 12 mån per år.
Skollovstillsyn: Avgift uttages med 100 kr per lovdag.
Uppsägningstiden är två månader.

4.3 Skolskjutsar
Avgift vid förlorat terminskort
100 kr
När elev glömmer busskortet hemma kan eleven få intyg kostnadsfritt från skolan en gång.
Därefter betalar eleven samma kostnad som skolan får betala till Västtrafik för ett intyg.

4.4 Specialpedagog
Uthyrnings specialpedagogstjänst, pris per timme
Uthyrning kuratortjänst, pris per timme
Uthyrning skolskötersketjänst, pris per timme

4.5 Prövningsavgift
Avgift för särskild anordnad prövning

Utdrag ur förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom skolväsendet:
1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom
1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och
4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den
Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,
3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller
5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning
i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den
2 § Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

4.6 Fristående förskolor
Ansökan om godkännande av fristående förskola, engångsavgift

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

Ansökan om utökning av fristående förskola, engångsavgift

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

TAXEBILAGA
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15 000 kr
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15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

2 170 kr

2 170 kr

560 kr

560 kr

0 kr

576 kr

576 kr

0 kr

192 kr

192 kr

0 kr

230 kr

230 kr

0 kr

560 kr

560 kr

0 kr

576 kr

576 kr

0 kr

815 kr

815 kr

0 kr

839 kr

839 kr

305 kr

305 kr

0 kr -

5. OMSORGSSEKTIONEN
5.1 Vård- och omsorgsboende
Omvårdnadsavgift, kr/mån (enligt gällande maxtaxa i
Socialtjänstlagen)
Medboendeavgift, kr/mån
Förbrukningsartiklar, kr/mån

0 kr *

*

-

* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

5.2 Ordinärt boende
Omvårdnadsavgift, ej dagliga insatser, kr/mån
Omvårdnadsavgift dagliga insatser, kr/mån
Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp), kr/h
Inköp nivå 1, kr/mån
Inköp nivå 2, kr/mån
Inköp nivå 3, kr/mån
Inköp nivå 4, kr/mån
Städ nivå 1, kr/mån
Städ nivå 2, kr/mån
Städ nivå 3, kr/mån
Städ nivå 4, kr/mån
Tvätt nivå 1, kr/mån
Tvätt nivå 2, kr/mån
Tvätt nivå 3, kr/mån
Tvätt nivå 4, kr/mån
Tvätt nivå 5, kr/mån
Övrig serviceinsats kr/h

Avgift vid ej avbokad hemtjänstinsats, kr/tillfälle*
Hyra av digitalt larm, kr/mån

-

0 kr
-

-

-

-

157 kr

157 kr -

-

-

-

226 kr

226 kr -

-

-

-

339 kr

339 kr -

-

-

-

678 kr

678 kr -

-

-

-

363 kr

363 kr -

-

-

-

524 kr

524 kr -

-

-

-

787 kr

787 kr -

-

-

-

1 573 kr

1 573 kr -

-

-

-

157 kr

157 kr -

-

-

-

226 kr

226 kr -

-

-

-

339 kr

339 kr -

-

-

-

678 kr

678 kr -

-

-

-

1 356 kr

1 356 kr -

-

-

-

313 kr

313 kr -

305 kr

305 kr

0 kr

313 kr

313 kr

0 kr

227 kr

227 kr

0 kr

233 kr

233 kr

0 kr

72 kr

72 kr

508 kr

508 kr

72 kr

72 kr

0 kr *

*

-

2 521 kr

2 521 kr

0 kr *

*

-

17 kr

17 kr

0 kr *

*

-

25 kr

25 kr

0 kr *

*

-

8 kr

8 kr

0 kr *

*

-

34 kr

34 kr

0 kr *

*

-

* Taxan gäller endast om återbud ej har lämnats.
Dagverksamhet
Dagverksamhet, kr/dag (enligt maxtaxa i socialtjänstlagen)*
Resor dagverksamhet, kr/mån

0 kr *

*

-

Taxan beräknas till hösten pga. stora
0 kr prisökningar

* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

5.3 Korttidsplats eller växelvård
Omvårdnadsavgift, kr/dygn (enligt maxtaxa i socialtjänstlagen)*
* Enligt gällande maxtaxa i Socialtjänstlagen.

5.4 Boende för personer med
funktionsnedsättning
Kost
Kost, helpension, kr/mån*
Frukost*
Lunch*
Mellanmål*
Kvällsmat*

TAXEBILAGA

TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-74 år.
Bredband, kr/mån
Resetaxa kr/km

203 kr

203 kr

0 kr

209 kr

209 kr

0 kr

3 kr

3 kr

422 kr

422 kr

0 kr

434 kr

434 kr

0 kr

76 kr

76 kr

0 kr

78 kr

78 kr

0 kr

45 kr

45 kr

0 kr

46 kr

46 kr

25 kr

25 kr

0 kr *

*

-

610 kr

610 kr

0 kr **

**

-

**

**

-

*

-

Taxan beräknas till hösten pga. stora
0 kr prisökningar

5.5 Hälso- och sjukvård
Hemsjukvård (inklusive hyra av tekniska hjälpmedel)

5.6 Daglig verksamhet
Habiliteringsersättning, hel dag
Habiliteringsersättning, halv dag
Lunch, se kommentar nedan*
Arbetsresor kr/månad**
Arbetsresor kr/resa**

26 kr

26 kr Ny taxa

0 kr

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-74 år.
**Taxor för arbetsresor bestäms utifrån Västtrafiks taxor för långtidssjukskrivna eller personer med handikappersättning,
dvs. enligt priserna som gäller för periodbiljett till ungdomspris (zon C).
Vid arbetsresor (kr/månad) ingår 6 fria fritidsresor per månad inom Västtrafiks område (zon C).

5.8 Uppehälle vid missbruk (18 år eller äldre)
Stödinsatser vid missbruk, kr/dag

80 kr

80 kr

0 kr *

* Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut per dag
enligt 6 kap. 1 § i socialtjänstförordningen.

5.9 Tillfällig vård i annat hem än det egna, barn 018 år (enligt SoL eller LSS)
Om ett barn får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till
till kommunens kostnader. Kommunen får då uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
Beloppet får inte överstiga de beloppsgränser för underhåll som återfinns i 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.
Beräkning och jämkning sker enligt SKR:s rekommendation som finns angiven i cirkulär 2006:54.

5.10 Kortidsvistelse eller korttidstillsyn
Avgift för personer med aktivitetsersättning
Frukost*
Lunch*
Mellanmål*
Kvällsmat*

18 kr

18 kr

0 kr *

*

-

27 kr

27 kr

0 kr *

*

-

9 kr

9 kr

0 kr *

*

-

36 kr

36 kr

0 kr *

*

-

* Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i åldersgruppen 18-30 år.
Avgifter för barn 0-19 år (ingen aktivitetsersättning)
Barn 0-5 år**
Barn 6-9 år**
Barn 10-13 år**
Barn 14 år -19 år**

33 kr

33 kr

0 kr **

**

-

54 kr

54 kr

0 kr **

**

-

68 kr

68 kr

0 kr **

**

-

82 kr

82 kr

0 kr **

**

-

** Enligt konsumentverkets rekommendation för kostnader avseende livsmedel i de angivna åldersgrupperna ovan.
Resetaxa kr/km

3 kr

3 kr

0 kr Taxan beräknas till hösten pga. stora prisökningar
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TAXA 2022
EXKL MOMS

TAXA 2022
INKL MOMS

TAXA 2023
FÖRÄND-RING EXKL MOMS

TAXA 2023
INKL MOMS

FÖRÄND-RING

5.11 Övriga taxor
Egenavgift, familjerådgivning per besök *
Fixartjänst, Arbetsmarknadsenheten
Resetaxa kr/km
Borttappat larm**
Vaccination***

150 kr

150 kr

0 kr

200 kr

200 kr

0 kr

204 kr

255 kr

0 kr

208 kr

260 kr

0 kr

3 kr

3 kr

0 kr Taxan beräknas till hösten pga. stora prisökningar

-

-

-

**

**

***

***

-

***

***

* Prisnivån bestäms utifrån avtal med St-lucas-stiftelsen om familjerådgivning.
**En kostnad debiteras utifrån faktisk kostnad för det borttappade larmet.
***Prisnivån bestäms utifrån VGR:s vaccinprislista avseende säsongsinfluensa.
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1

Inledning
Tidigare finanspolicy fastställd av kommunfullmäktige i samband med beslut om
budget 2021–2023.

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen
och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, kommunal borgen,
likviditetshantering, medelsplaceringar och finansiell riskhantering. För att hantera
kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar
som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för
kommunkoncernen.
Kommunens finanspolicy fastställs av Kommunfullmäktige. Som ett komplement till
finanspolicyn fastställer Kommunstyrelsen vid behov mer detaljerade riktlinjer.

2

Syfte och mål med finanspolicyn

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen
och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses
likviditetsförvaltning och finansiering.

Syftet med denna finanspolicy är att:
• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras
• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer i finansverksamheten
• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
finansverksamheten
Målet med denna finanspolicy är att:
• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader
• Säkerställa en väl avvägd balans mellan risk och kostnad avseende upplåningen.
• Säkerställa en väl avvägd balans mellan risk och avkastning i respektive
kapitalförvaltning.
• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

5

3

Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:
• Finanspolicy med eventuella revideringar
• Att kommunstyrelsen får rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning under
kommande budgetperiod (3 år)
• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetperiod (3 år)
• Beloppsramar för utlåning till kommunens bolag
• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag samt borgensåtagande
till förmån för andra bolag eller föreningar

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:
• Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens
finanspolicy
• Ansvara för att den operativa finansverksamheten bedrivs med en god intern
kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs

Koncernsamordning
Kommunstyrelsen ska, inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de
finansiella frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. De kommunala
bolagen ska följa den av kommunfullmäktige beslutade kommunkoncerngemensamma
finanspolicyn.

4

Generella regler för kapitalförvaltningen

4.1

Hållbarhet i förvaltningen

För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk
hänsyn – för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktig hållbar kommun – ur ett
globalt perspektiv.

6

Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer
de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns
formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och
miljölagstiftning.
Placeringar medges ej direkt i företag som har produktion eller försäljning av
krigsmateriel, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror
som en väsentlig del av verksamheten. Vidare medges inte placeringar i företag som till
en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen. Placeringar ska även
undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen
genom till exempel produktion och prospektering. Vidare medges ej placeringar i direkt i
företag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella normer och
konventioner. Kommunens ställning medför vidare ett ansvar att verka för god etik. De
etiska principer som följs ska vara representativa för de flestas uppfattning. Kommunen
definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa
affärsmetoder samt demokratiska principer. Kommunen ska ej direktinvestera i bolag
som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier.
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska kommunen även använda sig av
så kallade positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer innehav istället för
att välja bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att
lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningens till ett hållbart samhälle.
Dessa investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig
om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta
förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller
omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Max
10% av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp.

4.2

Riskhantering

Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls
en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på
bekostnad av en lägre förväntad avkastning.
Risken hanteras framför allt på övergripande nivå i respektive förvaltning genom valet
av strategi och tillgångsallokering. Därutöver reglerar finanspolicyn limiter för ett antal
specifika finansiella risker såsom valutarisk och kreditrisk enligt nedan.
Valutarisk
Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde
kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portföljer är
att begränsa valutarisken.
Följande gäller i respektive tillgångsslag:
•

Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli
den dominerande risken i placeringen.

•

Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en
mindre del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader.
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Ränterisk
Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det
allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot
förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens duration och
som beskriver hur känslig en tillgång är för ränteförändringar.
Aktiekursrisk
Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde,
ofördelaktigt sätt. Aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika
geografiska marknader.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken avser risken att ett innehav inte går att avyttra. Risken hanteras genom
att portföljen har en god diversifiering avseende värdepapper och motparter, samt
genom att handeln med icke börsnoterade värdepapper begränsas.
Kreditrisk
Kreditrisk i kapitalförvaltningen berör ränteplaceringar och definieras som risken för
värdeförlust på grund av att en motpart (till exempel bank, kommun, företag) inte fullgör
sina finansiella förpliktelser. För att hantera denna risk ska placeringarna fördelas mellan
olika emittenter (utgivare).
För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god
kreditvärdighet och riskspridning.
Transparens
Kommunens investeringar ska vara transparanta, vilket innebär att det ska vara tydligt
mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje
tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek.

4.3

Tillåtna ägandeformer
•

Placering ska i första hand ske i värdepappersfonder. Fonderna ska ha
Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och ha en
placeringsinriktning som överensstämmer med bestämmelserna i denna policy.

•

Direkt ägande: Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslaget räntebärande
värdepapper.

•

Derivatinstrument: Med derivatinstrument avses exempelvis optioner, terminer
och swapavtal. Derivatinstrument får endast användas inom ramen för en
värdepappersfond.
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5

Likviditetsförvaltning

Kommunstyrelsen ska tillse att det finns god betalningsberedskap i kommunkoncernen.
Denna ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om
upptagande av kortfristiga krediter.

5.1

Bakgrund Koncernkonto

Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem.
Kapitalet i likviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på kort sikt. Kapitalet utgörs av likvida medel på bankkonto samt
eventuella kortfristiga placeringar i räntebärande värdepapper.
Placeringar i räntebärande värdepapper är ett komplement till kontoplaceringar och
fungerar som en buffert för att hantera säsongsvariationer i kommunens likviditet.
Placeringshorisonten är 0-2 år.

5.2

Mål Utlåning till kommunens bolag

Utlåning till kommunens bolag grundar sig på de ramar och villkor som
kommunfullmäktige beslutat.
Det primära målet för likviditetsförvaltningen är att säkerställa kommunens och
koncernens betalningsförmåga på kort sikt.
Likviditetsförvaltningen har därutöver ett avkastningsmål motsvarande
värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar.

5.3

Strategi och riskhantering Förvaltning av kortfristig likviditet

I de fall överskottslikviditet förekommer ska placering av dessa medel göras om
avkastningen överstiger inlåningsräntan på koncernkontot och likviden är av väsentlig
storlek i förhållande till den tid som överlikviditet kan tänkas råda.
Risken i likviditetsförvaltningen ska vara mycket låg givet den korta
placeringshorisonten. Det säkerställs genom att:
•

Placeringar endast får göras i räntebärande värdepapper.

•

Placeringar ska ha en god kreditvärdighet.

•

Genomsnittlig räntebindningstid (duration) i likviditetsförvaltningen får
maximalt vara 1,5 år.
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5.4

Tillåtna tillgångsslag Förvaltning av långsiktig likviditet

Förvaltning av långsiktig likviditet ska ske för att övertid motsvara kommunens
pensionsskulder. Avsättningar till detta ska ske över tid för att motverka risken för
kortsiktiga negativa effekter vid olika placeringsalternativ.
Kortfristig likviditet placeras på det för kommunen/koncernen mest fördelaktiga sättet
med beaktande av kommunens likviditetsplan.
Hur likviditeten ska placeras avgörs av placeringshorisonten:
•

Likvida medel som bedöms behövas inom två veckor placeras på kommunens
koncernkonto.

•

Kortfristig likviditet får endast placeras på räntebärande konton (med rörlig
ränta) i banker med en kreditrating om lägst A-/A3 av Standard & Poor’s eller
Moody’s.

•

Kommunen får endast placera i svensk valuta eller efter Kommunstyrelsens
beslut i utländsk valuta. Vid placering i utländsk valuta ska denna valutasäkras.

•

Likvida medel som bedöms behövas inom 3 månader får placeras på
kommunens koncernkonto eller placeras i räntebärande värdepapper.

•

Likvida medel som inte bedöms behövas inom verksamheten inom 3 månader
bör placeras i räntebärande värdepapper.

5.5

Placeringsalternativ

Tillåtna alternativ för placering av likviditet är:

5.6

•

Räntebärande värdepapper

•
•
•

Bankinlåning
Aktier
Fondandelar

Riskhantering placeringar

Räntebindningstiden för placeringsportföljen får uppgå till högst sex månader.
Långfristiga placeringar över sex månader, får ske till värdet motsvarar kommunens
pensionsskuld, annan placering ska inte ske utan amortering av kommunens låneskuld
ska prioriteras.
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5.7

Etik och hållbarhet

Kommunen ska ta hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar.
Direkta placeringar ska inte ske i företag vars omsättning i väsentlig omfattning härrör
från produktion och distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet,
krigsmateriel och pornografi.
Direkta placeringar får inte heller ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska vidare undvikas i företag som på annat sätt
är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och
prospektering.
Vidare ska direkta placeringar inte ske i företag som kan kopplas till kränkningar av
internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer
som avses är i första hand FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s
barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt. Dessa normer innebär t ex att
företagen i sin verksamhet inte får acceptera diskriminering eller barnarbete.
Med direkta placeringar avses direktäga aktier, fondandelar är inte att ses som direkt
ägande.

5.8

Motpart

Nedanstående motparter är tillåtna för placering:

•

Svenska staten

•

Svenska kommuner och landsting

•

Utlåning till kommunens bolag

•

Kommuninvest

•

Svenska banker

6

Överlikviditetsförvaltning

6.1

Bakgrund

Kapitalet i överlikviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på lång sikt och avser medel som inte bedöms behövas inom det
närmaste året.
Den faktiska placeringshorisonten och risken i förvaltningen ska anpassas till
kommunens långsiktiga likviditetsprognos.
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6.2

Mål

Syftet med överskottslikviditetsförvaltningen är att skapa en meravkastning likt
likviditetsförvaltningen, men med en något högre risk och förväntad avkastning. Mot
bakgrund av placeringshorisonten och ett relativt begränsat risktagande är målet en
avkastning motsvarande värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

6.3

Strategi och riskhantering

Kommunen ska tillämpa en i huvudsak passiv strategi för övergripande riskhantering
där portföljens allokering hålls relativt konstant över tid.
Strategin innebär att fördelningen mellan olika tillgångsslag inte aktivt förändras utifrån
hur de finansiella marknaderna utvecklas eller hur de bedöms utvecklas framåt.
Allokeringsförändringar görs primärt för att återställa fördelningen mellan de olika
tillgångsslagen till den strategiska tillgångsfördelningen (portföljens normalfördelning).
Den strategiska tillgångsfördelningen är vald så att risken i portföljen inte ska bli allt för
hög. Mot bakgrund av normalfördelningen bedöms nedsidesrisken i portföljen vara ca 10
%.

6.4

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

6.5

•

Räntebärande värdepapper.

•

Svenska och utländska aktiefonder.

•

Likvida medel i svensk valuta.

Limiter för tillgångsslag

Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj, vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.

Tillgångsslag

Min

Normal

Max

Likvida medel

0%

0%

15 %

Räntor

50 %

70 %

90 %

10 %
0%

30 %
30 %

35 %
50 %

Aktier
Varav svenska aktier
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Varav utländska aktier

7

Pensionsmedelsförvaltning

7.1

Bakgrund

50 %

70 %

100 %

Kommunen har ett stort åtagande för nuvarande och tidigare anställda. Kostnad- och
likviditetsbelastning för detta åtagande kommer att öka över tid och belasta kommuner
under en mycket lång tid framöver. För att minska denna belastning har kommunen
avsatt medel för att möta detta.
Avsatta medel har en långsiktig karaktär och ska i förvaltningen beakta kommunens
behov av medel för pensionsutbetalningar för redan ingångna och kommande
pensionsåtaganden.

7.2

Mål

Det huvudsakliga målet med pensionsmedelsförvaltningen är att minska belastningen
från kommunens pensionsåtagande, både vad gäller likviditetsbehov och
pensionskostnader.
Målet med pensionsmedelsförvaltningen är att marknadsvärdet av tillgångarna i
pensionsmedelsförvaltningen ska senast år 2040 täcka minst hela pensionsskulden
bokförda värde (det vill säga minst 100% konsolidering).
•

För att möta den ökande likviditetsbelastningen och kostnaderna för pensioner
ska pensionsmedlen ökas med hjälp av avsättningar och avkastning.

•

Efter att målet om 100% konsolidering nåtts kommer avkastningen från
portföljen i kombination med en minskande pensionsskuld att skapa ett
överskott av kapital relativt storleken på pensionsskulden. Detta överskott kan
användas till uttag för att täcka likviditetsbehov hänförliga till
pensionsåtagandet. I takt med att kapitalet ökar kommer även avkastningen från
kapitalförvaltningen att öka. Detta minskar den resultatmässiga belastningen på
kommunens ekonomi hänförlig till de ökande pensionskostnaderna

Mål om långsiktighet och trygghet i kapitalförvaltningen fås genom:
•

7.3

Pensionsmededelsförvaltningen ska ge en långsiktig avkastning på 4 % per år i
reala termer, dvs justerat för inflation.

Strategi och riskhantering

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel
riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen
riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt aktiefonder) styras dynamiskt.
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Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 20
% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som
värdet den sista dagen varje månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att
kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i
respektive tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktiefonder kunna minskas
kraftigt för att skydda portföljens värde från att falla mer än 20 %.
Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan
tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktiefonder som möjligt för att
maximera förväntad avkastning.

7.4

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

7.5

•

Räntebärande värdepapper.

•

Svenska och utländska aktiefonder.

•

Likvida medel i svensk valuta.

Limiter för tillgångsslag

Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.
Tillgångsslag

Min

Normal

Max

Likvida medel

0%

0%

15 %

Räntor

20 %

30 %

100 %

0%
0%
50 %

70 %
30 %
70 %

80 %
50 %
100 %

Aktier
Varav svenska aktier
Varav utländska aktier
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Finansiering

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kommunens långfristiga upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för
kommande budgetperiod (3 år).

8.1

Syfte

Det övergripande syftet med kommunens skuldförvaltning är att:

14

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan kommunens
räntekostnader och ränterisker.

8.2

Grön finansiering

”Grön finansiering” är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare
som söker hållbara investeringsprojekt att finansiera ökar. Kommunkoncernen ska arbeta
för att minska indirekt miljöbelastning vid finansiering.
För de investeringar inom kommunkoncernen som främjar övergång till lägre
koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara
energikällor och energieffektiviseringar etc ska möjligheterna till ”grön finansiering”
undersökas.

8.3

Amortering

Amortering av kommunens lån i den skattefinansierade verksamheten ska om möjligt
ske över tid maximalt 25 år. Amorteringen ska ske med hänsyn till kommunens likviditet
och kan vid övergångar och likviditetsbehov förskjutas i tid mellan år, dock ej längre än
en maximal återbetalningstid om 25 år.
För koncernens bolag (exkl. Tranemo Forum AB) ska amorteringsplaner finnas antagna i
respektive styrelse och utifrån bolagens affärsmässighet återbetalas. Samtliga lån ska en
återbetalningsplan.

8.4

Riskhantering

8.4.1

Refinansieringsrisk

För att begränsa refinansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över
tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-10 1,5-4,0 år.
Maximal kapitalbindning för enskilda lån är 10 år.
Kapitalförfall ska spridas jämnt över tid för att sprida riskerna. Maximalt får 40% av
kapitalförfallen ske inom 12 månader.

8.4.2

Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen för kommunen och
dess bolag spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Avsteg från normportföljen
kan ske i särskilda fall efter samråd med kommunstyrelsens allmänna utskott. Upplåning
och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen får inte
förekomma.
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Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5-4,0 år.
Maximal räntebindning för enskilda lån är 10 år.
Ränteförfall ska spridas jämnt över tid för att sprida riskerna. Maximalt får 40% av
ränteförfallen ske inom 12 månader.
Räntebindning

< 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-8 år

8-10 år

Max andel

50 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

8.4.3

Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.
Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett värde
motsvarande minst 1 mnkr.

8.4.4

Derivat

Tillåtna derivatinstrument med godkända motparter får användas under förutsättning
att det finns en koppling till underliggande positioner. Derivatinstrument får användas
endast i försäkringssyfte, för att minska och sprida risker.
Tillåtna derivatinstrument:

•

Ränteswap

•

FRA (Forward Rate Agreement)

•

Räntetak

•

Räntegolv

•

Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)

Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:
•

Handelsbanken

•

Nordea

•

SEB

•

Swedbank

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.
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9

Leasing

Finansiering i kommunen ska i första hand ske genom egna medel. Leasing ska inte
betraktas som upplåning och ingår inte i det rambeslut om upplåning som fattas av
kommunfullmäktige. Dock ska leasing ske restriktivt.
Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden
för traditionell finansiering eller om det ur till exempel service- eller momssynpunkt kan
anses fördelaktigt trots en högre finansiell kostnad.

10

Borgen och garantier

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige. Borgen kan lämnas för lån till
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier m m.
Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag ingående i
kommunkoncernen, men kommunfullmäktige har möjlighet att besluta om ramar för
borgensåtagande till andra bolag eller föreningar.
Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av marknadsmässiga
borgensavgifter som syftar till att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt
EUs statsstödsregler förekommer.

11

Rapportering

Förvaltningen ska löpande rapportera efterlevnaden av denna finanspolicy till
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker i enlighet med den tidplan som gäller för övrig
rapportering om kommunens finansiella ställning och resultat.
Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med medelsförvaltningen ska
omedelbart rapportera till kommunstyrelsen om händelser som inte kan betraktas som
normala i placeringsverksamheten.
Respektive medelsförvaltare ska en gång per månad lämna en rapport till kommunens
ekonomiavdelning.
I samband med varje tertialbokslut skall kommunstyrelsen erhålla uppföljning, på
koncernivå, av låneportföljen i relation till fastställda limiter.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
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2

1

Inledning

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen
och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, kommunal borgen,
likviditetshantering, medelsplaceringar och finansiell riskhantering. För att hantera
kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar
som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för
kommunkoncernen.
Kommunens finanspolicy fastställs av Kommunfullmäktige. Som ett komplement till
finanspolicyn fastställer Kommunstyrelsen vid behov mer detaljerade riktlinjer.

2

Syfte och mål med finanspolicyn

Syftet med denna finanspolicy är att:
• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras
• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer i finansverksamheten
• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
finansverksamheten
Målet med denna finanspolicy är att:
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•
•

Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader

•

Säkerställa en väl avvägd balans mellan risk och kostnad avseende upplåningen.

•

Säkerställa en väl avvägd balans mellan risk och avkastning i respektive
kapitalförvaltning.

•

Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.
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Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:
• Finanspolicy med eventuella revideringar
• Beloppsramar för kommunens upplåning
• Beloppsramar för utlåning till kommunens bolag
• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag samt borgensåtagande
till förmån för andra bolag eller föreningar

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:
• Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens
finanspolicy
• Ansvara för att den operativa finansverksamheten bedrivs med en god intern
kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs

Koncernsamordning
Kommunstyrelsen ska, inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de
finansiella frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. De kommunala
bolagen ska följa den av kommunfullmäktige beslutade kommunkoncerngemensamma
finanspolicyn.
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Generella regler för kapitalförvaltningen

4.1

Hållbarhet i förvaltningen

För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk
hänsyn – för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktig hållbar kommun – ur ett
globalt perspektiv.
Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer
de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns
formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och
miljölagstiftning.
Placeringar medges ej direkt i företag som har produktion eller försäljning av
krigsmateriel, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror
som en väsentlig del av verksamheten. Vidare medges inte placeringar i företag som till
en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen. Placeringar ska även
undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen
genom till exempel produktion och prospektering. Vidare medges ej placeringar i direkt i
företag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella normer och
konventioner. Kommunens ställning medför vidare ett ansvar att verka för god etik. De
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etiska principer som följs ska vara representativa för de flestas uppfattning. Kommunen
definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa
affärsmetoder samt demokratiska principer. Kommunen ska ej direktinvestera i bolag
som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier.
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska kommunen även använda sig av
så kallade positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer innehav istället för
att välja bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att
lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningens till ett hållbart samhälle.
Dessa investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig
om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta
förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller
omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Max
10% av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp.

4.2

Riskhantering

Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls
en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på
bekostnad av en lägre förväntad avkastning.
Risken hanteras framför allt på övergripande nivå i respektive förvaltning genom valet
av strategi och tillgångsallokering. Därutöver reglerar finanspolicyn limiter för ett antal
specifika finansiella risker såsom valutarisk och kreditrisk enligt nedan.
Valutarisk
Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde
kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portföljer är
att begränsa valutarisken.
Följande gäller i respektive tillgångsslag:
•

Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli
den dominerande risken i placeringen.

•

Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en
mindre del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader.

Ränterisk
Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det
allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot
förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens duration och
som beskriver hur känslig en tillgång är för ränteförändringar.
Aktiekursrisk
Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde,
ofördelaktigt sätt. Aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika
geografiska marknader.
Likviditetsrisk
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Likviditetsrisken avser risken att ett innehav inte går att avyttra. Risken hanteras genom
att portföljen har en god diversifiering avseende värdepapper och motparter, samt
genom att handeln med icke börsnoterade värdepapper begränsas.
Kreditrisk
Kreditrisk i kapitalförvaltningen berör ränteplaceringar och definieras som risken för
värdeförlust på grund av att en motpart (till exempel bank, kommun, företag) inte fullgör
sina finansiella förpliktelser. För att hantera denna risk ska placeringarna fördelas mellan
olika emittenter (utgivare).
För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god
kreditvärdighet och riskspridning.
Transparens
Kommunens investeringar ska vara transparanta, vilket innebär att det ska vara tydligt
mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje
tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek.

4.3

Tillåtna ägandeformer
•

Placering ska i första hand ske i värdepappersfonder. Fonderna ska ha
Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och ha en
placeringsinriktning som överensstämmer med bestämmelserna i denna policy.

•

Direkt ägande: Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslaget räntebärande
värdepapper.

•

Derivatinstrument: Med derivatinstrument avses exempelvis optioner, terminer
och swapavtal. Derivatinstrument får endast användas inom ramen för en
värdepappersfond.
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Likviditetsförvaltning

5.1

Bakgrund

Kapitalet i likviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på kort sikt. Kapitalet utgörs av likvida medel på bankkonto samt
eventuella kortfristiga placeringar i räntebärande värdepapper.
Placeringar i räntebärande värdepapper är ett komplement till kontoplaceringar och
fungerar som en buffert för att hantera säsongsvariationer i kommunens likviditet.
Placeringshorisonten är 0-2 år.

5.2

Mål

Det primära målet för likviditetsförvaltningen är att säkerställa kommunens och
koncernens betalningsförmåga på kort sikt.
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Likviditetsförvaltningen har därutöver ett avkastningsmål motsvarande
värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar.

5.3

Strategi och riskhantering

Risken i likviditetsförvaltningen ska vara mycket låg givet den korta
placeringshorisonten. Det säkerställs genom att:
•

Placeringar endast får göras i räntebärande värdepapper.

•

Placeringar ska ha en god kreditvärdighet.

•

Genomsnittlig räntebindningstid (duration) i likviditetsförvaltningen får
maximalt vara 1,5 år.

5.4

Tillåtna tillgångsslag

Kortfristig likviditet placeras på det för kommunen/koncernen mest fördelaktiga sättet
med beaktande av kommunens likviditetsplan.
Hur likviditeten ska placeras avgörs av placeringshorisonten:
•

Likvida medel som bedöms behövas inom två veckor placeras på kommunens
koncernkonto.

•

Kortfristig likviditet får endast placeras på räntebärande konton (med rörlig
ränta) i banker med en kreditrating om lägst A-/A3 av Standard & Poor’s eller
Moody’s.

•

Kommunen får endast placera i svensk valuta eller efter Kommunstyrelsens
beslut i utländsk valuta. Vid placering i utländsk valuta ska denna valutasäkras.

•

Likvida medel som bedöms behövas inom 3 månader får placeras på
kommunens koncernkonto eller placeras i räntebärande värdepapper.

•

Likvida medel som inte bedöms behövas inom verksamheten inom 3 månader
bör placeras i räntebärande värdepapper.
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Överlikviditetsförvaltning

6.1

Bakgrund

Kapitalet i överlikviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på lång sikt och avser medel som inte bedöms behövas inom det
närmaste året.
Den faktiska placeringshorisonten och risken i förvaltningen ska anpassas till
kommunens långsiktiga likviditetsprognos.
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6.2

Mål

Syftet med överskottslikviditetsförvaltningen är att skapa en meravkastning likt
likviditetsförvaltningen, men med en något högre risk och förväntad avkastning. Mot
bakgrund av placeringshorisonten och ett relativt begränsat risktagande är målet en
avkastning motsvarande värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

6.3

Strategi och riskhantering

Kommunen ska tillämpa en i huvudsak passiv strategi för övergripande riskhantering
där portföljens allokering hålls relativt konstant över tid.
Strategin innebär att fördelningen mellan olika tillgångsslag inte aktivt förändras utifrån
hur de finansiella marknaderna utvecklas eller hur de bedöms utvecklas framåt.
Allokeringsförändringar görs primärt för att återställa fördelningen mellan de olika
tillgångsslagen till den strategiska tillgångsfördelningen (portföljens normalfördelning).
Den strategiska tillgångsfördelningen är vald så att risken i portföljen inte ska bli allt för
hög. Mot bakgrund av normalfördelningen bedöms nedsidesrisken i portföljen vara ca 10
%.

6.4

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

6.5

•

Räntebärande värdepapper.

•

Svenska och utländska aktiefonder.

•

Likvida medel i svensk valuta.

Limiter för tillgångsslag

Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj, vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.
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Tillgångsslag

Min

Normal

Max

Likvida medel

0%

0%

15 %

Räntor

50 %

70 %

90 %

10 %
0%
50 %

30 %
30 %
70 %

35 %
50 %
100 %

Aktier
Varav svenska aktier
Varav utländska aktier
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Pensionsmedelsförvaltning

7.1

Bakgrund

Kommunen har ett stort åtagande för nuvarande och tidigare anställda. Kostnad- och
likviditetsbelastning för detta åtagande kommer att öka över tid och belasta kommuner
under en mycket lång tid framöver. För att minska denna belastning har kommunen
avsatt medel för att möta detta.
Avsatta medel har en långsiktig karaktär och ska i förvaltningen beakta kommunens
behov av medel för pensionsutbetalningar för redan ingångna och kommande
pensionsåtaganden.

7.2

Mål

Det huvudsakliga målet med pensionsmedelsförvaltningen är att minska belastningen
från kommunens pensionsåtagande, både vad gäller likviditetsbehov och
pensionskostnader.
Målet med pensionsmedelsförvaltningen är att marknadsvärdet av tillgångarna i
pensionsmedelsförvaltningen ska senast år 2040 täcka minst hela pensionsskulden
bokförda värde (det vill säga minst 100% konsolidering).
•

För att möta den ökande likviditetsbelastningen och kostnaderna för pensioner
ska pensionsmedlen ökas med hjälp av avsättningar och avkastning.

•

Efter att målet om 100% konsolidering nåtts kommer avkastningen från
portföljen i kombination med en minskande pensionsskuld att skapa ett
överskott av kapital relativt storleken på pensionsskulden. Detta överskott kan
användas till uttag för att täcka likviditetsbehov hänförliga till
pensionsåtagandet. I takt med att kapitalet ökar kommer även avkastningen från
kapitalförvaltningen att öka. Detta minskar den resultatmässiga belastningen på
kommunens ekonomi hänförlig till de ökande pensionskostnaderna

Mål om långsiktighet och trygghet i kapitalförvaltningen fås genom:
•

Pensionsmededelsförvaltningen ska ge en långsiktig avkastning på 4 % per år i
reala termer, dvs justerat för inflation.
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7.3

Strategi och riskhantering

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel
riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen
riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt aktiefonder) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 20
% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som
värdet den sista dagen varje månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att
kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i
respektive tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktiefonder kunna minskas
kraftigt för att skydda portföljens värde från att falla mer än 20 %.
Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan
tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktiefonder som möjligt för att
maximera förväntad avkastning.

7.4

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

7.5

•

Räntebärande värdepapper.

•

Svenska och utländska aktiefonder.

•

Likvida medel i svensk valuta.

Limiter för tillgångsslag

Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.
Tillgångsslag

Min

Normal

Max

Likvida medel

0%

0%

15 %

Räntor

20 %

30 %

100 %

Aktier

0%
0%
50 %

70 %
30 %
70 %

80 %
50 %
100 %

Varav svenska aktier
Varav utländska aktier
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8

Finansiering

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kommunens långfristiga upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för
kommande budgetperiod (3 år).

8.1

Syfte

Det övergripande syftet med kommunens skuldförvaltning är att:
• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan kommunens
räntekostnader och ränterisker

8.2

Grön finansiering

”Grön finansiering” är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare
som söker hållbara investeringsprojekt att finansiera ökar. Kommunkoncernen ska arbeta
för att minska indirekt miljöbelastning vid finansiering.
För de investeringar inom kommunkoncernen som främjar övergång till lägre
koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara
energikällor och energieffektiviseringar etc ska möjligheterna till ”grön finansiering”
undersökas.

8.3

Amortering

Amortering av kommunens lån ska om möjligt ske över tid. Amorteringen ska ske med
hänsyn till kommunens likviditet och kan vid övergångar och likviditetsbehov förskjutas
i tid mellan år.
För koncernens bolag (exkl. Tranemo Forum AB) ska amorteringsplaner finnas antagna i
respektive styrelse och utifrån bolagens affärsmässighet återbetalas.

8.4

Riskhantering

8.4.1

Refinansieringsrisk

För att begränsa refinansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över
tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1,5-4,0 år.
Maximal kapitalbindning för enskilda lån är 10 år
Kapitalförfall ska spridas jämnt över tid för att sprida riskerna.
Maximalt får 40% av kapitalförfallen ske inom 12 månader.
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8.4.2

Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen för kommunen och
dess bolag spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Avsteg från normportföljen
kan ske i särskilda fall efter samråd med kommunstyrelsens allmänna utskott. Upplåning
och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen får inte
förekomma.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5-4,0 år.
Maximal räntebindning för enskilda lån är 10 år
Ränteförfall ska spridas jämnt över tid för att sprida riskerna.
Maximalt får 40% av ränteförfallen ske inom 12 månader.

8.4.3

Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.
Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett värde
motsvarande minst 1 mnkr.

8.4.4

Derivat

Tillåtna derivatinstrument med godkända motparter får användas under förutsättning
att det finns en koppling till underliggande positioner. Derivatinstrument får användas
endast i försäkringssyfte, för att minska och sprida risker.
Tillåtna derivatinstrument:

•

Ränteswap

•

FRA (Forward Rate Agreement)

•

Räntetak

•

Räntegolv

•

Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)

Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:
•

Handelsbanken

•

Nordea

•

SEB

•

Swedbank

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.
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9

Leasing

Finansiering i kommunen ska i första hand ske genom egna medel. Leasing ska inte
betraktas som upplåning och ingår inte i det rambeslut om upplåning som fattas av
kommunfullmäktige. Dock ska leasing ske restriktivt.
Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden
för traditionell finansiering eller om det ur till exempel service- eller momssynpunkt kan
anses fördelaktigt trots en högre finansiell kostnad.
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Borgen och garantier

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige. Borgen kan lämnas för lån till
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier m m.
Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag ingående i
kommunkoncernen, men kommunfullmäktige har möjlighet att besluta om ramar för
borgensåtagande till andra bolag eller föreningar.
Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av marknadsmässiga
borgensavgifter som syftar till att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt
EUs statsstödsregler förekommer.
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Rapportering

Förvaltningen ska löpande rapportera efterlevnaden av denna finanspolicy till
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker i enlighet med den tidplan som gäller för övrig
rapportering om kommunens finansiella ställning och resultat.
Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med medelsförvaltningen ska
omedelbart rapportera till kommunstyrelsen om händelser som inte kan betraktas som
normala i placeringsverksamheten.
Respektive medelsförvaltare ska en gång per månad lämna en rapport till kommunens
ekonomiavdelning.

I samband med varje tertialbokslut skall kommunstyrelsen erhålla uppföljning, på
koncernivå, av låneportföljen i relation till fastställda limiter
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.

13

Ämne:

SV: Budget revisionen

Från: Bengt Melkersson <bengtmelkersson@hotmail.se>
Datum: 23 maj 2022 11:22:49 CEST
Till: Thifors Ulf <ulf.thifors@fv.tranemo.se>, Alvarez-Björk Ana <Ana.AlvarezBjork@fv.tranemo.se>, Ljungdahl Karin <karin.ljungdahl@tranemo.se>
Kopia: Fredh Konrad <konrad.fredh@tranemo.se>
Ämne: Budget revisionen
Till fullmäktiges presidium,
Revisionens önskemål är att vår budget följer SKRs rekommendation det vill säga
1‰ av den totala budgeten.
Med vänlig hälsning
Bengt Melkersson
Ordförande revisionen Tranemo kommun
070-241 05 61
bengtmelkersson@hotmail.se

