
 

 

 

 2022-05-24 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Folkets Hus i 

Limmared 2022-06-13 kl 17:00 för behandling av ärendena nedan. 

Kl. 16:00- ca 16:50 inbjuds kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare till ett besök på 

Glasets hus för att besöka glasmuseet med aktuella Jubileumsutställningen. Kjell 

Svensson från föreningen Kultur 1740 finns på plats för eventuella frågor. 

 

 

1  Justerare föreslås Bo Haarala (S) och Fredrik Larsson (C). Justeringen sker 

digitalt torsdagen 16e juni kl 16.00.  

 

2  Allmänhetens frågestund - Alla har möjlighet att ställa frågor. Frågor som 

lämnas skriftligt i förväg kan få ett utförligare svar. Skicka era frågor till 

sanna.pihlajamakiblomgren@tranemo.se eller lämna dem i receptionen på 

kommunhuset.  

 

3  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:274, KS/2022:275, 

KS/2022:276 

- Medborgarförslag om pågående dödligt våld, PDV, övningar för 

skolorna 

- Medborgarförslag om boendealternativ för hemlösa i Tranemo kommun 

- Motion om ökad trygghet i våra skolor 

- Medborgarförslag om ungdomsråd 

- Medborgarförslag om unga kommunutvecklare 

- Medborgarförslag om ung resurs 

- Medborgarförslag om att kommunen subventionerar delar av lönen för 

extrajobb i kommunen 

 

4  Inkomna interpellationer och frågor  

 



 

 

5  Svar - Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för  fältare och/eller 

socialpedagoger på Tranängskolan KS/2020:499 

 

6  Budget- och verksamhetsuppföljning, T1 2022 KS/2022:261 – Konrad 

Fredh, Tobias Edoff, Linda Ruergård 

 

7  Preliminära budgetramar 2023-2025 KS/2022:262 

 

8  Bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs KS/2021:560 

 

9  Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:160 

 

10  Årlig redovisning av partistöd 2021 KS/2022:142 

 

11  Årsrapport fjärrvärme 2021 KS/2022:200 

 

12  Uppsiktsplikt, Tranemo Utvecklings AB 2021 TUAB/2022:5 

 

13  Uppsiktsplikt, Tranemobostäder AB 2021 KS/2022:208 

 

14  Uppsiktsplikt, Tranemo Forum AB 2021 TFAB/2022:3 

 

15  Årsbokslut Bengt Claessons minne 2021 KS/2022:137 

 

16  Årsredovisning 2021, Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen 

KS/2022:205 

 

17  Avsägelse från Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2022:245 

 

18  Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:132 

 



 

 

19  Information från kommunstyrelsen  

 

20  Information från revisorerna  

 

21  Rapporter från beredningarna  

 

 

 

 

Tranemo, 2022-05-24 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till 

kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig. 

mailto:kommun@tranemo.se


Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun 

Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-05-30 11:50:46

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Emma

Nyberg

 Tranemo 

 Tranemo bör ha en ökad trygghet på sina skolor. Därför tycker jag att man 

förutom brandövningar bör ha som en ny standard att ha PDV, pågående 

dödligt våld, övningar på våra skolor. All personal och elever på skolorna bör 

veta likaväl som brandutrymning att inrymma vid en eventuell PDV-attack. 



Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun 

Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-05-30 12:01:52

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Emma

Nyberg

Tranemo 

 Tranemo kommun måste jobba effektivare och ha mer att erbjuda till de 

hemlösa som finns i kommunen. Dessa personer blir fler och fler och detta 

ökar utanförskapet i samhället då detta ofta följs av ett beroende och 

psykiskohälsa. Det bör finnas ett lågtröskelboende för de som har ett stort 

behov utav stöd och alla andra möjligheter uttöms från kommunens sida, för 

att få en fungerande vardag då det idag enbart finns boenden för de som har 

LSS och där får inte de med beroendeproblematik någon plats. Det måste 

finnas boenden som även kan ha SOL-placeringar.

Tranemo kommun bör även arbeta med boende först som visat sig ha stor 

framgång i många andra kommuner. Att erbjuda de hemlösa boende. 
Vinsten för kommunen borde kunna se en minskad kostnad för kriminalitet 

och en effektivare social omvårdnad mot drogfrihet.



 

 

 
 
 
Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
Motion 
 
Ökad trygghet i våra skolor 
 
Utbildning ger kunskap och kunskap är aldrig tung att bära. 
I vår ambition att medverka till en tryggare vardag i skolan, för såväl eleverna som 
personalen vill vi att det tas ett samlat och tydligt grepp kring utbildning angående 
PDV, Pågående Dödligt Våld. 
 
”PDV är en benämning på när någon, ofta utan förvarning, attackerar en plats eller 
byggnad med syftet att slumpmässigt allvarligt skada så många som möjligt”. 
 
Det är ett nödvändigt ont att satsa på detta, bäst vore om vi slapp, men vi kan inte 
gå med skygglappar på i hopp och tro att inget ont kan hända oss eller att om vi inte 
pratar om det så finns det inte. 
 
Dödligt våld i skolans värld behöver inte per automatik innebära oerhörda tragedier 
likt dem i Trollhättan, Malmö eller Varberg, men det måste finnas en tydlig kunskap 
planering för och hur lärare och ledare i skolan ska agera om olyckan skulle vara 
framme. 
 
Brand och katastrofövningar har funnits länge hos de företag och arbetsplatser som 
haft ett behov av det, att utbilda, öva och skaffa sig kunskap ger trygghet och 
säkerhet i ”skarpa lägen”. 
 
Vi yrkar därför: 
 

- att utbildningar om PDV sätts högt på agendan inom skolorna i Tranemo 
kommun,  

- att arbetet snarast påbörjas i en samordnad form från skolans ledning i syfte 
att skapa förutsättningar för en tryggare arbetsmiljö inom kommunens skolor. 

 
2022-05-30 
 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 
Ellinor Liljegren Kalmár (M) 
 
 
 



Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-06-07 09:23:03

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Love 

 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Ungdomsråd

Barn och unga är våran framtid, och vi behöver bli en mer attraktiv kommun 

för just barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. Och för 

att en kommun ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs många 

åtgärder. Jag har därför lämnat in 4 stycken medborgarförslag med åtgärder 

som i ett “paket” för att kommunen ska bli mer attraktiv kommun för barn 

och unga. 

Jag vill här föreslå kommunen att införa ett ungdomsråd, och budgetera 

pengar från kommunens budget, som ungdomsrådet sedan får fördela till 

olika aktiviteter eller liknande för barn och unga i våran kommun. Detta 

skulle kunna ge ungdomarna chans att själva få vara med och avgöra vad de 

vill göra med pengarna som går öronmärkt till våra barn och unga i 

kommunen.

Detta kan också leda till att man blir mer engagerad i politik och i politiska 

partier för att man kan testa som ungdom att vara “ungdomspolitiker”. Här 

kan man också ha en bra och nära dialog mellan ungdomarna och 

kommunens politiker och tjänstemän.

Detta finns i många kommuner redan idag, och vad jag har uppfattat det ser 

alla kommuner som har infört detta mycket positivt på att man har gjort det.

Jag föreslår därför att:

Ett ungdomsråd införs där ungdomar kan diskutera sina behov och önskemål 

för kommunen tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän.

En “pengapott” budgeteras årligen till ungdomsrådet, där de sedan kan 

fördela dessa pengar till olika aktiviteter som ska kunna gynna barn och unga 

i vår kommun. 



Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-06-07 09:24:34

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Love

Andersson

 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Unga 
kommunutvecklare

Barn och unga är våran framtid, och vi behöver bli en mer attraktiv kommun 

för just barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. Och för 

att en kommun ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs många 

åtgärder. Jag har därför lämnat in 4 stycken medborgarförslag med åtgärder 

som i ett “paket” för att kommunen ska bli mer attraktiv kommun för barn 

och unga. 

Unga kommunutvecklare finns i flera kommuner. Till exempel i Orsa 

kommun där man anställer ett antal feriearbetare som unga 

kommunutvecklare som ska göra kommunen till en bättre plats att bo, leva 

och verka i för ungdomar. Detta tror jag även att Tranemo kommun skulle 

kunna genomföra, och detta tror jag skulle kunna gynna alla barn och unga i 

våran kommun. 

För dem förslag som de unga kommunutvecklarna plockar fram kan sedan 

kommunens tjänstemän titta på och ta med sig i utvecklingen av kommunen, 

för ungdomarna är som tidigare sagt de som ska leva och verka i våran 

kommun i många år framöver.

Jag föreslår därför att:

Kommunen anställer några “unga kommunutvecklare” under några veckor 

under somrarna liknande den modell som finns i Orsa kommun.

Ambjörnarp 7/6

Love Andersson



Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-06-07 09:25:46

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Love

Andersson

 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Ung resurs

Barn och unga är våran framtid, och vi behöver bli en mer attraktiv kommun 

för just barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. Och för 

att en kommun ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs många 

åtgärder. Jag har därför lämnat in 4 stycken medborgarförslag med åtgärder 

som i ett “paket” för att kommunen ska bli mer attraktiv kommun för barn 

och unga. 

I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung 

resurs”, där man arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att 

kunna komma in på arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir 

inskriven i “Ung resurs” planeras det då olika aktiviteter och insatser som 

man kan ta del av för att kunna i framtiden välja att studera vidare eller kunna 

uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 

försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret.

Jag föreslår därför att:

Tranemo kommun inför “ung resurs” liknande den modell som finns i 

Vänersborgs kommun.

Ambjörnarp 7/6

Love Andersson 



Ämne: Medborgarförslag

Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2022-06-07 09:28:42

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt

medborgarförslag:

Love

Andersson

 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Subventionera 
delar av löner för extrajobb i kommunen.

Barn och unga är våran framtid, och vi behöver bli en mer attraktiv kommun 

för just barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. Och för 

att en kommun ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs många 

åtgärder. Jag har därför lämnat in 4 stycken medborgarförslag med åtgärder 

som i ett “paket” för att kommunen ska bli mer attraktiv kommun för barn 

och unga. 

Många unga vill ha ett arbete utöver sin tid i skolan. Men det kan idag vara 

svårt för vissa företag att ha extrajobbare eftersom att man behöver ha sin 

fasta personal som ska ha sin lön och utöver det ha eventuella extrajobbare. 

Detta kan i vissa fall att man tackar nej till extrajobb på grund av att man inte 

har pengarna för att ha en så pass osäker extraanställning/extraresurs lite då 

och då. Jag tycker därför att kommunen likt det man gör över sommaren som 

feriearbete kan erbjuda lokala företag att ha extrajobbare med en av 

kommunen subventionerad lön. 

Detta skulle kunna leda till att fler unga kan tjäna sina egna pengar och att fler 

unga tas ut i arbetslivet. För ju tidigare man plockas ut till arbetslivet, desto 

större chans är det att du blir kvar och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Jag föreslår därför att:

Kommunen erbjuder lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar 

av lönen subventioneras av kommunen

Ambjörnarp 7/6

Love Andersson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

 

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 

 

 

§ 132 Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för  fältare och/eller 

socialpedagoger på Tranängskolan KS/2020:499 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget antas. 

 
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 

Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya tjänster för 

fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 

högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 

motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 

 

Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial 

insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge förslagsställaren tillfälle 

att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer att tillägga. 

 

Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 

Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som specialpedagog på 

heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet och studiero på skolan genom 

förebyggande och främjande insatser i elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på 

lektionsfri tid för att kunna fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk 

skolnärvaro. Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 

och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 

huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt arbetat med de 

kränkningar som uppstår på skolan.  

När förslaget lades fanns dessvärre inte ekonomi för att tillsätta denna tjänst. Under drygt ett 

år har Lärandesektionen jobbat med stora anpassningar och fått minska sin bemanning med 

ett femtiotal medarbetare och det ser inte bättre ut inför budget 2022. Ytterligare 

neddragningar måste ske. De insatser som måste prioriteras är undervisning, administration 

och ledning för att klara grunduppdraget.  

Ett stort antal barn i behov har ökat och sektionen prioriterar nu medel till en 

trygghetsperson på 100 % från och med mars 2022. 

Ekonomisk påverkan 

Finansiering sker inom budget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

 

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 

 

 

Barnkonventionen  

Ett jakande beslut har en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och elever. 

Beslutsunderlag 

LU §20, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 

Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller socialpedagoger på 

Tranängskolan 

KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Daniel Brolin 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Lärandeutskottet 
2022-04-21 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 20 Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för  fältare och/eller 
socialpedagoger på Tranängskolan KS/2020:499 
 

Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
• Medborgarförslaget antas. 

 
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 
Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya tjänster för 
fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 
högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 
motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 
 
Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial 
insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge förslagsställaren tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer att tillägga. 
 
Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 
Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som specialpedagog på 
heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet och studiero på skolan genom 
förebyggande och främjande insatser i elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på 
lektionsfri tid för att kunna fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk 
skolnärvaro. Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 
och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 
huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt arbetat med de 
kränkningar som uppstår på skolan.  
När förslaget lades fanns dessvärre inte ekonomi för att tillsätta denna tjänst. Under drygt ett 
år har Lärandesektionen jobbat med stora anpassningar och fått minska sin bemanning med 
ett femtiotal medarbetare och det ser inte bättre ut inför budget 2022. Ytterligare 
neddragningar måste ske. De insatser som måste prioriteras är undervisning, administration 
och ledning för att klara grunduppdraget.  
Ett stort antal barn i behov har ökat och sektionen prioriterar nu medel till en 
trygghetsperson på 100 % från och med mars 2022. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Lärandeutskottet 
2022-04-21 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Ekonomisk påverkan 
Finansiering sker inom budget. 

Barnkonventionen  
Ett jakande beslut har en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 
Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller socialpedagoger på 
Tranängskolan 
KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Daniel Brolin 
Lärandesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen  
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Christina Josefsson 
Tf sektionschef 
Datum: 2022-02-17 
Dnr: KS/2020:499 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för  
fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolan 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget antas. 

 
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 
Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya 
tjänster för fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 
högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg 
miljö för att motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 
 
Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en 
psykosocial insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer 
att tillägga. 
 
Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 
Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som 
specialpedagog på heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet 
och studiero på skolan genom förebyggande och främjande insatser i 
elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på lektionsfri tid för att kunna 
fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk skolnärvaro. 
Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 
och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 



 
 
 
 

huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt 
arbetat med de kränkningar som uppstår på skolan. När förslaget lades fanns 
dessvärre inte ekonomi för att tillsätta denna tjänst. Under drygt ett år har 
Lärandesektionen jobbat med stora anpassningar och fått minska sin bemanning 
med ett femtiotal medarbetare och det ser inte bättre ut inför budget 2022. 
Ytterligare neddragningar måste ske. De insatser som måste prioriteras är 
undervisning, administration och ledning för att klara grunduppdraget. Ett stort 
antal barn i behov har ökat och sektionen prioriterar nu medel till en 
trygghetsperson på 100 % från och med mars 2022. 
 

Ekonomisk påverkan 
Finansiering sker inom budget. 

Barnkonventionen  
Ett jakande beslut har en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och 
elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 
Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller socialpedagoger 
på Tranängskolan 
KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Daniel Brolin 
Lärandesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 



 
 
 
 

Status 
 
 
 
 
 
Christina Josefsson 
Tf sektionschef     



Ämne: Medborgarförslag

Från: daniel brolin 

Till: Tranemo kommun

Mottaget: 2020-10-03 15:16:06

Medger att namn för publiceras tillsammans med förslag. 

Förslag

Skapa nya tjänster för  fältare och/eller socialpedagoger på Tranängsskolans mellan och 

högstadie för att göra ett Aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 

motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 

Motivering

Gängbildning och konflikter mellan olika etniska grupper kryper ner i åldrarna precis som på 

många andra skolor runt om i landet. Elever med högfungerande funktionsvariationer som tex 

ADHD är också en sårbar målgrupp. Lärarna gör ett fantastiskt jobb med undervisningen men för 

att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial insats i korridorer och skolgårdar för att 

skapa trygghet. 

Nu ber vi för ett intensifierat samarbete mellan Omsorgssektionen och Lärandesektionen.

( Jag kommer gärna för att besvara ev. frågor eller funderingar) 

Med vänlig hälsning, Daniel

Hämta Outlook för iOS

https://aka.ms/o0ukef
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§ 58 Medborgarförslag om att införa fältare/socialpedagoger 
KS/2020:499 
 

Lärandeutskottets beslut 
• Ärendet återremitteras för att invänta slutgiltig intern budget. 

 
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 
Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya tjänster för 
fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 
högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 
motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 
 
Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial 
insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge förslagsställaren tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer att tillägga. 
 
Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 
Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som specialpedagog på 
heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet och studiero på skolan genom 
förebyggande och främjande insatser i elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på 
lektionsfri tid för att kunna fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk 
skolnärvaro. Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 
och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 
huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt arbetat med de 
kränkningar som uppstår på skolan. Det är dessvärre så att det inte finns ekonomi för att 
tillsätta denna tjänst i dagsläget. Under drygt ett år har Lärandesektionen jobbat med stora 
anpassningar och fått minska sin bemanning med ett femtiotal medarbetare och det ser inte 
bättre ut inför budget 2022. Ytterligare neddragningar måste ske. De insatser som måste 
prioriteras är undervisning, administration och ledning för att klara grunduppdraget. 
Tilldelningen i grundskolan är nu är så pass låg att verksamheten balanserar på gränsen för 
att klara sitt grunduppdrag. 
 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan 
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Barnkonventionen  
Då det är ett nekande beslut införs ingen ny åtgärd. Å andra sidan hade ett jakande beslut 
haft en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 
Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller socialpedagoger på 
Tranängskolan 
KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Rose Torkelsson (S) föreslår att återremittera ärendet för att invänta den slutliga interna 
budgeten inom lärandesektionen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att utskottet beslutar enligt Torkelssons förslag.  

Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Lärandesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Pågående 
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§ 121 Budget- och verksamhetsuppföljning T1 KS/2022:261 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner tertialuppföljning per sista april 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 
• 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 
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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 
BU §14, 2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 1, 2022 
Sektionernas tertialrapporter (presentation BU) 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-strateg Lillemor Blom 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C), Caroline Bergmann (Mp) och Johnny Letth 
(oberoende (SD)) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på 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 avslag till Haglunds (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande med avslag mot bifall och finner att 
kommunstyrelsen avslår Haglunds (C) yrkande. Omröstning begärs.   

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för avslag av Haglunds (C) yrkande  
Nej-röst för bifall av Haglunds (C) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för avslag mot 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att avslå 
Haglunds © yrkande.   

 Omröstning 1 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 

X   

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-30 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 4 
 
 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Budgetutskottet 
2022-05-25 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 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-, 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.  
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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, HR-
strateg 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 
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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 Nej-röst avstår 

Anders Brolin (S) X   

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Gunilla Blomgren (L) X   

Cecilia Valbrant (C)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Lennart Haglund (C)  X  

 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
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 
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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 infra-
struktur 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 koncer-
nen fortsatt visa på ett starkt resultat. 

Kommunens fyra övergripande mål antas uppnås vid årets slut likaså tre av fem finansiella mål. To-
talt 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 soci-
ala 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 massflyktsdi-
rektivet 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 kompen-
serade 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 kost-
nader 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 kro-
nor 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 föregå-
ende 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 konjunkturned-
gång och minskning av BNP på grund av bland annat lägre konsumtion av hushållen. I EU (Eurozo-
nen) minskade BNP under 2020 med 6,7 procent som en följd av omfattande restriktioner och där-
med 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 kom-
mer 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. Kommu-
nerna hade ett sammantaget resultat på 47 miljarder kronor och enbart tre stycken kommuner redo-
visade ett negativt resultat. Kommande år antas kommunerna ha en god intäktsutveckling med en 
genomsnittlig skatteintäktsutveckling på cirka fyra procent. Däremot kommer det generella statsbi-
drag 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 hand-
lar 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 gene-
rella statsbidrag. Däremot antas kommande års resultat vara så svagt som en tiondel av årets resul-
tat 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 ef-
fektiviseringsåtgärder eller statliga intäktsförstärkningar vidtas. 
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyllnad Kommentar 

Brukarens perspektiv är ut-
gångspunkt för verksamheten 

 Målet är på väg att uppfyl-
las  

Hållbart samhälle 
 Målet är på väg att uppfyl-

las  

14 000 invånare 2035 
 Målet är på väg att uppfyl-

las  

Attraktiv arbetsgivare 
 Målet är på väg att uppfyl-

las  

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten 

Indikator Kommentar 

Digital mognad (DiMiOS) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Mätningen pågår under maj månad och utfall 
presenteras i delårsbokslutet. 
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 
att uppnå målet för indikatorn: 
Bland annat har en obligatorisk utbildning ge-
nomförts för alla respondenter till undersök-
ningen. 
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 
för att uppnå? 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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? 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hem-
kommun, andel (%) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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? 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel-
värde 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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 ”personalkontinui-
tet, 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 dubbelbeman-
ning, 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, omsorgsekt-
ionen och samhällssektionen är ett viktigt verktyg för brukarens perspektiv. En gemensam överens-
kommelse mellan lärandesektionen och omsorgssektionen är framtagen och kompletterad med en 
aktivitetsplan med operativa nedbrytningar för vad som ska genomföras under året. Ett konkret ex-
empel 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 ut-
redning 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 omfat-
tar 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 för-
eningar 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 underrepresen-
terade tidigare. 

Hållbart samhälle 

Indikator Kommentar 

Trygghetsindex  

Avtalstroheten ska öka 

Avtalstrohet T1 2022 (Bokslut 2021) 
Service 91% (97%) 
Lärande 80% (69%) 
Omsorg 82% (81%) 
Samhäll 82% (85%) 
Kommunen 83 % (81%) 
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 teore-
tiskt 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 kommu-
nen ställt krav om inom bland annat social- och 
ekologisk hållbarhet. 

Andel uppfyllda klimatlöften 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Prognosen är att målet inte uppnås under 2022 
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 för-
skola måste göras för att budgeten ska hållas. 
Priserna på livsmedel som innebär ett lägre kli-
matavtryck har ökat kraftigt, varför livsmedel 
som är sämre miljömässigt måste väljas istället. 
Dock fortsätter arbete med att minska matsvin-
net. 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 ut-
byggnad 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 gemen-
samma mål underlättas möjligheten att hitta 
lösningar och samverkan. 

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

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget årsmedelvärde 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? 

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

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget årsmedelvärde 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 

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

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget årsutfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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 hållbart samhälle finns inga utfall för helåret 2022. Däremot finns på några av indikato-
rerna 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 gö-
ras 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 kli-
matpåverkan 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 lös-
ningar 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 be-
aktning 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 års-
mått. 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 

Företagens upplevelse av dialog mellan företa-
gen och kommunen 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Indikator för enkät redovisas efter 31/5, indika-
tor för ranking redovisas under hösten. 
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? 

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

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

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: 
Åtgärder pågår för att förbättra dialog och sam-
verkan med näringslivet, bl a genom företags-
lots, lotscafé och samverkan med Tillväxt Tra-
nemo. 
Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 
för att uppnå? 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Målet har inte uppnåtts. 
Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 
att uppnå målet för indikatorn: 
Fler kommuner jobbar med frågan, Tranemo 
har fortfarande bra betyg men har sjunkit i pla-
cering (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. 

Antal påbörjade detaljplaner 

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: 
Handläggningstiden för en detaljplan är i nulä-
get 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 fort-
satt har bra betyg men att vi sjunkit i placering (från plats 88 till plats 117). Däremot ser vi att in-
dexet enbart sjunkit marginellt. Ytterligare analys av utfallet behöver göras och beräknas kunna pre-
senteras 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 ar-
betades 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 färdig-
ställas. 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 marknadsfö-
ring/profilering i linje med vårt tillväxtmål. Både strategin och aktivitetsplanen är förankrad med 
kommunikationsgruppen i tillväxt Tranemo. Aktivitetsplanen innehåller allt från annonsering i di-
gitala medier till skyltning och analog annonsering. Samtidigt ser vi fortsatt förfrågningar på bygg-
nation av bostäder, 
efterfrågan på industrimark samt god efterfrågan på villatomter. 

Attraktiv arbetsgivare 

Indikator Kommentar 

Medarbetarnas möjlighet till delaktighet i verk-
samhetsplanering i enlighet med styrmodell för 
Tranemo kommun. 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning 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? 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,94 första 
tertialet 2022. 
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? 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommu-
nen - Totalindex 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 
Inget utfall på indikatorn i samband med av-
stämning av tertial 1. Mätning genomförs i no-
vember. 
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. Däre-
mot 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 styr-
modell 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 pri-
vatliv. 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 arbets-
grupper 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 samhälls-
sektionen genomgår samtliga enhetschefer en utbildning i hållbart och effektivt ledarskap. 
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Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

 Ledarskap  Tertial 1 2022 
 Kvalitén är på väg 

att uppnås 

2022-05-13 
 
Genomförd planering 
I år är det 91% av de 
rapporterande enhet-
erna som har en full-
ständig planering vid 
uppföljningstillfället. 
Detta är en förbättring 
med 6% sedan föregå-
ende år vilket är posi-
tivt, men det är fort-
satt inte acceptabelt att 
inte 100% av verksam-
heterna lyckas planera 
sin verksamhet innan 
deadline. 
Delaktighet i budget-
process 
Kommunen befinner 
sig just nu mitt i bud-
getprocessen. Enligt 
den årsplan som lig-
ger kommer det ske en 
utvärdering efter varje 
tertial (tre gånger per 
år). I denna utvärde-
ring finns frågan 
"Känner du dig till-
räckligt delaktig i bud-
getprocessen". Utvär-
deringen som är ano-
nym går ut till samt-
liga chefer. 
Bedömningen är att en 
klar majoritet kommer 
känna tillräcklig del-
aktighet. 
 
(Tobias Edoff) 
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

 Effektiva proces-
ser  

Tertial 1 2022 
 Kvalitén är på väg 

att uppnås 

2022-05-13 
 
Under året ska varje 
sektion definiera ett 
antal digitaliserings-
satsningar, både på 
kort och lång sikt. 
Mätningen avser an-
del satsningar för 
helår 2022 i procent 
som är genomförda. 
De allra flesta identifi-
erade digitaliseringsi-
nitiativ är påbörjade 
och pågående enligt 
plan. Från lärande-
sektionen kan särskilt 
konstateras att sats-
ningen kopplat till 
lansering av digitala 
lärresurser är genom-
förd. Initiativet inne-
bar att skapa en resurs 
där anställda inom Lä-
randesektionen kan 
finna digitala lärresur-
ser som är klassifice-
rade och godkända att 
användas i enlighet 
med dataskyddsför-
ordningen, GDPR. 
Detta innebär även att 
det i förlängningen 
skapas trygghet för 
vårdnadshavare, barn 
och elever att deras 
personuppgifter han-
teras 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 kon-
stateras att sektioner-
nas samlade progno-
ser uppgick till ett po-
sitivt driftsresultat. 
Ingen sektion lämnar 
en negativ prognos. 
Under året har inga 
större verksamhetsan-
passningar skett som 
krävt politiska beslut. 
 
(Tobias Edoff) 

 Kompetensför-
sörjning  

Tertial 1 2022 Ej genomförd 

2022-05-13 
 
Under årets första fyra 
månader har samman-
lagt 104 stycken an-
ställningar genom-
förts, fördelat på sam-
manlagt 83 utannonse-
rade tjänster. Anled-
ningen till att andel 
tillsatta tjänster är 
högre än antal annon-
serade tjänster är att 
en annonsering (inom 
exempelvis omsorgen) 
kan söka fler än en 
kandidat. Analys har 
inte kunnat göras på 
om någon av tjäns-
terna inte tillsatts, där-
emot kan vi konstatera 
att sammanlagt 14 re-
kryteringar är av-
brutna, vilket motsva-
rar 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 ansök-
ningar per utlagd an-
nons. 
 
(Tobias Edoff) 

Ledarskap 

  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod 

Kommentar 

  Andel verksamheter 
som genomfört plane-
ring  
 
 

2 022 2022-05-11 
 
Andel som genomfört nulägesanalys, beskrivit kvalitets-
faktorer och planerat utvecklingsmål har följts upp den 
16:e februari. Vid uppföljningen hade 71 av 78 verksam-
heter en komplett planering. 
Metodstödet beskriver att rapporterande chefer vid dia-
logen i december ska presentera sin nulägesanalys och 
planering för sin överordnade chef. Vid denna dialog 
kan det vara så att rapporterande chef behöver göra för-
ändringar i sin plan. Av denna anledning följs plane-
ringen 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 utvär-
dering efter varje tertial (tre gånger per år). I denna ut-
värdering finns frågan "Känner du dig tillräckligt del-
aktig i budgetprocessen". Utvärderingen som är anonym 
går ut till samtliga chefer. 
Bedömningen är att en klar majoritet kommer känna till-
räcklig delaktighet. 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod Kommentar 

 
(Tobias Edoff) 

Effektiva processer 

  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod 

Kommentar 

  Följsamhet digitali-
seringssatsningar - an-
del (%)  
 
 

2 022 2022-05-11 
 
Under året ska varje sektion definiera ett antal digitalise-
ringssatsningar, 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 på-
började 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 dataskyddsför-
ordningen, GDPR. Detta innebär även att det i förläng-
ningen 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 verk-
samheten 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 in-
förande av digitala nationella prov fortsätter och kom-
mer att ske succesivt. Start för digitala nationella prov är 
för gymnasiet höstterminen 2024 och för grundskolan 
vårterminen 2025. 
Inom samhällssektionen arbetas det med digitala sats-
ningar inom framförallt kostverksamheten och 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod Kommentar 

fritidsverksamheten. Gällande kosten pågår arbete med 
att implementera arbetssätt med beställning via särskild 
modul i vårt kostdatasystem istället för, som idag, hand-
skrivna blanketter som lämnas till köken. Arbete pågår 
också med att implementera arbetssätt för hantering av 
beställningar av den kylda maten, från manuell hante-
ring till digital. I detta arbete har bland annat studiebe-
sök i Halmstads kommun genomförts för inspirationsin-
hämtning. 
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 identi-
fierade 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 samverkanspro-
jekt för införandet. Syftet är att i samverkan kunna upp-
handla ett system, implementera systemet och utarbeta 
en process för att kunna ansluta andra system till e-arki-
vet. Projektstart planeras till hösten och i nuläget pågår 
rekrytering för projektledare. Internt pågår förberedelser 
med bland annat informationshanteringsplanen. 
 
(Tobias Edoff) 

Ekonomistyrning 

  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod 

Kommentar 

  Budgetföljsamhet 
hos chefer - avvikelse 
i % (sammanvägt drif-
ten)  

Tertial 
1 2022 

2022-05-11 
 
Vid senaste budgetuppföljningen kunde glädjande kon-
stateras att sektionernas samlade prognoser uppgick till 
ett positivt driftsresultat. Ingen sektion lämnar en 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod Kommentar 

 
 

negativ prognos. Under året har inga större verksam-
hetsanpassningar skett som krävt politiska beslut. 
 
(Tobias Edoff) 

  Investeringsuppfölj-
ning & budgetering  
 
 

Tertial 
1 2022 

2022-05-11 
 
Budget: Nytt budgetförslag för 5-årig investeringsbud-
get 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 
Pe-
riod 

Kommentar 

 Andel tillsatta tjänster  
 
 

Tertial 
1 2022 

2022-05-12 
 
Under årets första fyra månader har sammanlagt 104 
stycken anställningar genomförts, fördelat på samman-
lagt 83 utannonserade tjänster. Anledningen till att an-
del tillsatta tjänster är högre än antal annonserade tjäns-
ter är att en annonsering (inom exempelvis omsorgen) 
kan söka fler än en kandidat. Analys har inte kunnat gö-
ras på om någon av tjänsterna inte tillsatts, däremot kan 
vi konstatera att sammanlagt 14 rekryteringar är av-
brutna, vilket motsvarar 17 %.. Det vi tydligt kan se gäl-
lande rekryteringar är att det finns ett antal svårrekryte-
rade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid utan-
nonserade tjänster. Exempel på svårrekryterade tjänster 
är bland annat tjänster inom myndighetsfunktionen, so-
ciala stödteamets personal, sjuksköterskor, terapeuter 
och förskollärare. 
 
(Tobias Edoff) 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-
riod Kommentar 

  Antal ansökningar 
per rekryteringsannons 
(snitt)  
 
 

Tertial 
1 2022 

2022-05-12 
 
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 bero-
ende på vilka tjänster som annonseras. Vi ser tydliga 
svårigheter med rekryteringar inom framförallt myndig-
hetsfunktionen, sociala stödteamets personal, sjukskö-
terskor, 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 lagstad-
gade kravet i Kommunallagen (2017:725). Målen anges i kommunens budget och utvärderas däref-
ter 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 statsbi-
drag 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 skatte- 
och 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 bi-
dragsökningen kommer vara 1,8 procent. Nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkter och ge-
nerella 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 kom-
mer 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 progno-
sticeras 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 verksamhets-
nära 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 ned-
brytning till skatte-finansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda kon-
cernenheter 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). Kom-
munens något lägre resultat i jämförelse med bokslutet beror till störst del på lägre exploaterings-
netto och ett mindre överskott bland sektionerna.  
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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 pro-
gnos beror främst på en vinst om 0,8 mnkr från en fastighetsförsäljning. Tranemobostäder AB beräk-
nar att få ett resultat om 0,2 mnkr (2021: 1,9 mnkr) som är hänförbart till främst en fastighetsförsälj-
ning 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 balans-
kravsresultat 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 skatte-
underlagsprognos än budgeterat. 

Budgetföljsamhet 

En del i att förstå årets resultat, men också för att bedöma kommunens förmåga att planera och ge-
nomföra 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 netto-
kostnader i förväntas ge en positiv differens mot budget med cirka 2 mnkr. Även kommunens skat-
teintäkter 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 

Verksamhetens nettokostnader -758 373 -756 536 

   

Skatteintäkter 576 732 583 090 

Generella statsbidrag 203 463 207 028 

Verksamhetens resultat 21 822 33 582 

   

Finansiella intäkter 1 403 2 169 

Finansiella kostnader -3 225 -3 287 

   

Årets resultat 20 000 32 464 

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 däre-
mot bli något högre en budget på grund av högre ränta på pensionsavsättningar. 
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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 investe-
ringarna förväntas uppgå till 139 procent.  

 
Tranemobostäder AB kommer under året fortsätta sin ROT-renovering av lägenheter på Solgårdsga-
tan, 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 lo-
kal 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 upp-
gick till 803,4 mnkr, vid bokslutet uppgick den till 778,5 mnkr. Förändringen sedan dess är att Tra-
nemobostäder AB har upptagit ett lån på 25 mnkr för att finansiera kommande investeringar. 
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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. 

 
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 räntebindningsti-
den i låneportföljen för koncernen spridas över den tidsram som är fastställd i policyn. Samtliga ny-
upplåningar och omsättningslån som har tagits under året har gjorts med beaktande av finanspoli-
cyn. Nedan tabell visar på hur spridningen såg ut vid sista april 2022 och prognosticeras se ut fram-
över 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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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 pensions-
skulder 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 kom-
munallagen. Detta medför i praktiken att budgeten ska upprättas på sådant vis att intäkterna övers-
tiger kostnaderna. Om kostnaderna är högre än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår 
ett underskott som måste återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser skattekollekti-
vet. 

Balanskravsresultatet prognosticeras att uppgå till 32,0 mnkr. 

Balanskravsutredning (tkr)  

Årets resultat 32 464 

(-) samtliga realisationsvinster -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 31 964 

(+/-) förändring av resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 31 964 
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Prognos kommunen 

Balanskravsbudget för 2022 är 20,0 mnkr. 

Finansförvaltningen består av ett flertal poster så som bland annat skatteintäkter, pensionskostna-
der, 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 intäktsök-
ningen kan följande konstateras i jämförelse med förutsättningarna vi hade i slutet på 2021:  

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

• Slutavräkningen skatteintäkter1 och regleringsbidrag ökar med cirka 8 mnkr. Regeringens 
fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 uppgår till 4,3 procent respektive 3,8 pro-
cent, enligt Budgetpropositionen för 2022. SKR:s prognos innebär en högre uppräkning vil-
ket 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 lä-
randesektionen som står för en positiv avvikelse, övriga sektioner lämnar nollprognos. 

Totalt prognosticerar kommunen ett balanskravsresultat om 32,0 mnkr. Jämfört med budget är dif-
ferensen 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 slutav-
räkningen är oberoende av skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen. Istället jämförs summan av alla kommuners faktiska skatteintäkter, en-
ligt 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 må-
nad 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 anpass-
ningar har gjorts genom att minska antalet anställda. Besparingens frigjorda medel som har omför-
delats 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. Lång-
tidsfrånvaron 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 Skolmil-
jarden, högre etableringsersättningar än budget, överskott på budgeten för skolskjuts samt köp av 
psykologtjänster. 



31 (112) 
 

 

 
 

Förskolan respektive grundskolan prognosticeras ett underskott på -0,6 mnkr samt -0,3 mnkr. Un-
derskotten 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 in-
täkter. 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 till-
läggsbudget för uppstart av ny lågtröskelverksamhet, ett överskott för bidrag från Migrationsverket 
gällande ensamkommande barn, central pott som inte fördelats ut samt tillfälliga vakanser som ge-
nererar 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 ba-
lans. 

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 neddrag-
ning 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 bränsle- 
och 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 visstidsan-
ställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar (per 220331).  Antalet i båda dessa tabeller sum-
meras 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 bio-
logiskt 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 mättid-
punkten. 

Antalet tillsvidareanställda minskar i samtliga sektioner och totalt sett har vi minskat med 30 perso-
ner. Dels handlar det om vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men också relaterat till genom-
förda anpassningar, främst inom lärandesektionen. I någon mån handlar minskningen om vakanser 
inom svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid utannonserade tjänster. Exem-
pel på svårrekryterade tjänster är bland annat tjänster inom myndighetsfunktionen, sociala stödtea-
mets 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. Kort-
tidssjukfrånvaron, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av tim-
avlönad personal. Inom lärande och omsorg har vi haft hög korttidssjukfrånvaro och det har påver-
kat 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 perso-
nalomsättningen på HR-funktionen. De timavlönade har arbetat med löneöversynsarbete och för att 
stärka upp bemanningen på lön. 

  



34 (112) 
 

 

 
 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Antal personer Månadsavl. tillsvid. Visstids månadsavl. Motsv. antal årsar-
betare 

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 

Totalt 1 032 1 072 951 981 81 91 1 001,64 1 037,79 

Tabell 2 - anställda per anställnings och löneform och kön 

  Antal personer Månadsavl. tillsvid. Visstids månadsavl. Motsv. antal årsar-
betare 

 
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 

Totalt 1 032 1 072 951 981 81 91 1 001,64 1 037,79 

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 

Totalt 350 321 25 179 21 320 50,87 43,07 

Tabell 4 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda per kön 

  Visstids timavl. Antal timmar Motsvarande antal årsarbetare 

 Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Kvinna 286 252 19 709 17 422 39,82 35,2 

Man 64 69 5 470 3 898 11,05 7,87 

Totalt 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 korttids-
sjukfrånvaro 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 från-
varo 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 påver-
kade våra verksamheter vid en ytterligare pandemivåg. 
Inom lärande har korttidssjukfrånvaron ökat, medans långtidssjukfrånvaron har minskat (1,70 pro-
cent 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 trötthet-
symtom. 
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 korttids-
sjukfrånvaron utgör 3,44% 2022. Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på förkylningar och co-
vid. 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 sekt-
ionerna 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 inci-
tament 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 transakt-
ion 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. Vi-
dare 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 ÄTA i förhållande till anbud = 6%  

Oitllåtna kostnader 1 454 076 kr 5 % 

Direktupphandlingar 53 247 kr 0 % 

Avtalsleverantör 27 287 663 kr 86 % 

Varav ÄTA 1 505 942 kr  

Ej upphandlingsplikt 115 942 kr 0 % 

Interna omfördelningar 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 avtalsle-
verantörer. 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 11 169 105 kr 99 % 

Varav ÄTA 2 161 950 kr  

Ej upphandlingsplikt 13 975 kr 0 % 

Interna omfördelningar 66 340 kr 1 % 

Totalt 11 312 265 kr 100 % 

Anbud 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 direktupphand-
lingar vilket är positivt. 

Renovering Moavägen, 202001-202204 

Direktupphandlingar 544 621 kr 21 % 

Avtalsleverantörer 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 väl-
digt 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 bolagsengage-
mang. 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 kö-
pas 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 servicesekt-
ionen. 

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 doku-
mentation 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 informat-
ion som behövs för diarieföringen. E-tjänsten nås via intranätet. 

Kontroll Januari-april 2022 Bokslut 2022 

Dokumentation direktupp-
handling 

66 % 43 % 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr tertialuppföljning 

Resultaträkning koncernen 

  Prognos 2022 Bokslut 2021 

Verksamhetens intäkter 224,1 248,4 

Verksamhetens kostnader -910,5 -916,1 

Avskrivningar -64,3 -62,6 

Verksamhetens nettokostnader -750,7 -730,3 

Skatteintäkter 583,1 559,8 

Generella statsbidrag 207,0 218,5 

Verksamhetens resultat 39,4 47,9 

Finansiella intäkter 1,0 0,4 

Finansiella kostnader -5,7 -3,8 

Skatt på årets resultat/bokslutsdispositioner 0,0 -0,5 

Årets resultat 34,8 44,0 

Jämförelsestörande poster 0,0 5,8 

Årets resultat med justering för jämförelsestörande poster 34,8 49,8 

Resultaträkning kommunen 

  Budget 2022 Prognos 2022 Bokslut 2021 

Verksamhetens intäkter 167,2 167,2 192,9 

Verksamhetens kostnader -874,9 -872,4 -883,5 

Avskrivningar -50,6 -51,3 -52,8 

Verksamhetens nettokostnader -758,4 -756,5 -743,5 

Skatteintäkter 576,7 583,1 559,8 

Generella statsbidrag 203,5 207,0 218,5 

Verksamhetens resultat 21,8 33,6 34,7 

Finansiella intäkter 1,4 2,2 1,7 

Finansiella kostnader -3,2 -3,3 -2,7 

Årets resultat 20,0 32,5 33,6 

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 5,8 

Årets resultat med justering för jämförelsestörande poster 20,0 32,5 39,4 

 

*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 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 906,7 882,1 

Maskiner och inventarier 33,2 34,8 

Finansiella anläggningstillgångar 16,8 16,8 

Summa anläggningstillgångar 956,6 933,7 

Omsättningstillgångar   

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 

   

Summa tillgångar 1 242,4 1 215,5 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 567,6 535,2 

därav årets resultat 32,5 33,6 

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 56,5 53,9 

Andra avsättningar 6,1 6,1 

Summa 62,7 60,0 

Skulder   

Långfristiga skulder 415,5 415,6 

Kortfristiga skulder 196,6 204,8 

Summa 612,1 620,3 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 242,4 1 215,5 

   

Ansvarsförbindelser   

Ansvarsförbindelse pensioner 211,2 218,5 

Borgensförbindelser, panter och därmed jämförliga säkerheter 388,5 388,5 

Övriga ansvarsförbindelser 16,0 16,0 

Summa 615,7 623,0 

*Siffrorna för 2021 har räknats om med anledning av övergång till blandmodellen avseende pensioner 2022. 



44 (112) 
 

 

 
 

Driftredovisning – Ekonomisk prognos per sektion 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 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 

      

Totalt 29,1 36,0 20,0 32,5 12,5 
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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 ekono-
miska konsekvenser kopplat till kriget i Ukraina med avseende på ökade materialpriser och leveran-
ser. 

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 bud-
geten på 4 mnkr) kommer budget troligtvis ej räcka. Det går inte att göra en bedömning av totalpri-
set innan projekteringen är gjord. Nordkonsult jobbar med markundersökning och förfrågningsun-
derlag, 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 investeringspla-
nen 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. Bjel-
kenfors 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 för-
blir oförändrad. Kapitalkostnader för investeringen täcks via VA-taxa. 

Om- och tillbyggnad ÅVC: Förvaltningen är i ett inledningsskede av ett eventuellt nytt investe-
ringsprojekt. 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 Budget Prognos Resultat 

Summa -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 in-
täkter. 

  

Arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetsområde 

Svenljunga respektive Tranemo kommun inrättade från och med 2015-05-01 enligt 9 kap. 19 § kom-
munallagen en gemensam arbetsmarknadsnämnd. Svenljunga kommun är värdkommun och sam-
verkansnämnden arbetsmarknad ingår i Svenljunga kommuns organisation. Verksamhetens netto-
kostnader 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 över-
gripande 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 för-
sörjning samt att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån individuella behov och önske-
mål. 

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 del-
tagande. 
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Ekonomisk prognos 

Mnkr Budget Prognos Resultat 

Summa 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 Budget Prognos Resultat 

Summa 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 kom-
mun 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 budge-
terat. 

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 konsult-
tjänster 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 Budget Prognos Resultat 

Summa -5,0 -4,8 0,2 

Personalsamverkan prognosticerar ett överskott om +0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre tjänstgö-
ringsgrader 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, vil-
ket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående månad. Sammantaget beror överskottet näst in-
till 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 servicesekt-
ionen. 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 pla-
nering innehållande nulägesanalys, beskrivning av kvalitetsfaktorer och planering av utvecklings-
mål 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 budgetarbe-
tet 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 före-
trädesvis på förkylningar och covid. Tidigare längre sjukfrånvarofall har avslutats under tertial 
1 2022. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyll-
nad 

Kommentar 

Tydliggöra stödfunktion-
ernas roll 

 Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

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

och möjlighet till dialog på rollen som stödfunktion. 
Arbete pågår  för att mer konkret landa in i gemen-
samma nämnare i våra roller som utgör grund som 
medarbetare i servicesektionen. Rollbeskrivningarna 
kommer sedan berikas med mer verksamhetsspeci-
fika beskrivningar med utgångspunkt i varje medar-
betares grunduppdrag. 
  

Utveckling av strategisk 
lokalförsörjning 

 Målet är 
uppfyllt 

Förslag på utvecklad hantering av vår lokalförsörj-
ningsplan 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 för-
valtningen in arbetet på att kärnverksamheterna ska 
lyckas verkställa den utveckling som är påbörjad. 

Stödja och utveckla sam-
spel och dialog mellan po-
litiska instanser 

 Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Som ett led i att servicesektionen ska vara ett stöd i 
att tydliggöra roller och kommunikationsvägar mel-
lan våra politiska instanser planeras en kompetens-
höjande insats i syfte att stärka kommunikationsvä-
gar och tydliggöra roller. Bedömningen är att insat-
sen kommer leda till mer tydlighet i styrkedjan. 

Tydliggöra stödfunktionernas roll 

Aktiviteter Status Kommentar 

Ta fram rollbeskrivningar för 
medarbetare 

 Pågående Planering för framtagande av rollbeskrivning 
för medarbetare inom servicesektionen är på-
gående. Målsättningen är att utarbeta en ge-
mensam grund för rollen som stödfunktion, 
oavsett vilken funktion medarbetarna tillhör. 
Rollbeskrivningarna berikas sedan med mer 
verksamhetsspecifika beskrivningar med ut-
gångspunkt i varje medarbetares grundupp-
drag. 
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Utveckling av strategisk lokalförsörjning 

Aktiviteter Status Kommentar 

Samordna den strategiska 
lokalförsörjningen i förvalt-
ningen 

 Pågående Förslag på utvecklad hantering av vår lokalför-
sörjningsplan har tagits fram och presenterats. 
Förvaltningen arbetar också med utveckling av 
styrningen kopplat till vår strategiska lokalför-
sörjning. 

Stödja och utveckla samspel och dialog mellan politiska instanser 

Aktiviteter Status Kommentar 

Samtal/dialog med respektive 
politisk konstellation 

 Pågående Dialoger planeras genomföras i enlighet med 
aktiviteten. 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet 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 upp-
nås 

För servicesektionen har inför året ett antal sär-
skilda digitaliseringssatsningar identifierats. 
Dessa är följande: 

• Införande av "mina sidor" på Tranemo 
kommuns hemsida 

• Samverkansprojekt e-arkiv  
• framtagande av e-tjänster för godkän-

nar/attestintyg, beställningar och rekvisit-
ioner  

Samtliga digitaliseringssatsningar är pågående, 
och några är vid avstämning av tertial 1 genom-
förda. 
Under 2022 har servicesektionen också utökat stö-
det i samband med månads- och tertialuppfölj-
ningar till organisationens chefer. Uppföljningen 
sker utifrån perspektiven ekonomi, HR och verk-
samhet. Utvärdering av det utökade stödet 



53 (112) 
 

 

 
 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet 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 budgetför-
slag 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 upp-
nås 

Sammanlagt för årets första fyra månader har sex 
rekryteringsannonser lagts ut för servicesekt-
ionen. 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 nulä-
gesanalys och planering för sin överordnade chef. Vid denna dialog kan det vara så att rapporte-
rande chef behöver göra förändringar i sin plan. Av denna anledning följs planeringen upp i bör-
jan 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 imple-
mentering av "mina sidor" är komplext och kräver förhållandevis mycket arbete för att kunna fun-
gera 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 Borås-
regionen 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 informationshante-
ringsplanen. 
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-/attestansö-
kan 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 verksam-
het. Utvärdering av det utökade stödet kommer att ske via en uppföljning senare under året. Be-
dömningen är dock att det utökade stödet är uppskattat. 
Uppföljning: Ovan kvalitetsfaktor har vi tagit oss an genom att utveckla något vi kallar analys-
verkstad. I intervaller om månadsvis håller varje sektionscontroller i en analysverkstad där ett an-
tal 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-strate-
gerna 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 re-
spektive controller tillsammans med sektionschef brutit ner och anpassat till sektionerna. Mötes-
planering 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 lednings-
grupper fem gånger per sektion för att öka transparens och dialog mellan sektionerna och led-
ningen 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 transpa-
rent 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 servicesekt-
ionen. Totalt antal sökande för dessa sex annonser har varit 89 stycken. I snitt uppgår antal ansök-
ningar 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 

Nyckeltal 
Budget 

helår 

Utfall aktu-
ell period 

(ack) 

Budgetavvi-
kelse aktuell 
period (ack) 

Prognos bud-
getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 9,9 3,9 0,6  

Personalkostnader -35,8 -10,4 1,4  

Verksamhetskostnader -25,1 -6 2,3  

Kapitalkostnader -0,4 -0,2 0  

Resultat -51,3 -12,7 4,3 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 semester-
löneskuld, bidrag och utvecklingspengar. Kommunens reserv ligger budgettekniskt under 



60 (112) 
 

 

 
 

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 vakan-
ser, 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, vil-
ket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående månad. Sammantaget beror överskottet näst in-
till uteslutande på vakanta tjänster. En organisationsutveckling på övergripande nivå är under verk-
ställande, 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 tjäns-
ter 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 löneö-
versynsarbete 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 (un-
der 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 

Antal årsarbetare 0,36 0,08 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Andel män 11,4% 11,9% 

Andel kvinnor 88,6% 88,1% 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Totalt 3,73 % 5,69 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,29 % 0,21 % 
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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 buf-
fert. 

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr och grundskolan prognosti-
serar ett underskott mot budget på totalt -0,3 mnkr. Båda underskotten beror på kostnader för resur-
ser för barn/elev i behov av särskilt stöd. 

Gymnasiet prognostiserar ett underskott mot budget på -1,7 mnkr vilket beror på högre interkom-
munala kostnader än budget (-1,9 mnkr). 

En gemensam nämnare för förskolan, grundskolan och gymnasiet är att användandet av korttidsvi-
karier 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 ekono-
miska 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 undervisnings-
tid. 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 för-
ändringar i strukturerna. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyll-
nad 

Kommentar 

Budget i balans  Målet är 
uppfyllt 

Ekonomi, under 2021 drogs sektionen med ett stort 
underskott vilket rättats till. Tyvärr har interkommu-
nala 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 upp-
tagningsområden 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 

Analysen behöver förstärkas. Initiativ taget till kom-
petensutveckling genom arbete med Skolverkets mo-
dul Leda förändring (Inom nyanländas lärande) 

Nyanländas lärande 
- ökad måluppfyllelse för 
barn och elever som är 
nyanlända eller har ett an-
nat modersmål än 
svenska. 

 Målet är 
uppfyllt 

Alla insatser följer planen som antagits. 

Prioriterade mål från Lä-
randesektionens Kvali-
tetsrapport lå 20/21 

 Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

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 prio-
ritet. Det finns nu ett samarbetsdokument och en ak-
tivitetsplan. Barn- och elevhälsochefen, 
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Prioriterat mål 
Måluppfyll-
nad Kommentar 

omsorgsektionens verksamhetsutvecklare, folkhälso-
strateg med flera kommer att ha ett nära samarbete. 
Utveckling av Familjecentralens verksamhet och för-
äldrastöd. 
Värdegrundsarbete 
Värdegrundsarbetet har fokus på den nya Trygg-
hetsplanen som togs fram under läsåret och ska fort-
sätta 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 elevhäl-
soarbetet och värdegrundsarbetet. Det finns också 
positiva effekter på detta område av de pågående in-
satserna inom Nyanländas lärande. 
Nyanländas lärande 
Insatser i samverkan med Skolverket. Dessa finns be-
skrivna i en beslutad åtgärdsplan och rapporteras re-
gelbundet till huvudmannen. Det finns insatser som 
kommer att beröra alla verksamheter i Lärandesekt-
ionen 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 

• Nya kurs- och ämnesplaner 
• Budget och organisation 
• Arbetsmiljö 

Studie- och yrkesvägled-
ning för alla ålder.- hu-
vudmannaplan 

 Målet är 
uppfyllt 

Ny SYV-plan antagen HT 2021. Implementering på-
går 
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Budget i balans 

Aktiviteter Status Kommentar 

Utbildning och uppföljning  Pågående Arbete med den Tvärpolitiska skolplanen på-
går. Politiska beslut måste tas när det gäller 
strukturförändringar av upptagningsområden 
och antal enheter för att ligga rätt i budgetar-
bete för 2023 

SKA SSK 

Aktiviteter Status Kommentar 

Jobba med efterlevnaden av 
Riktlinjerna för skolutveckling 
och systematiskt kvalitetsar-
bete 

 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 Skol-
verkets modul Leda förändring (Inom nyan-
ländas lärande) 

Nyanländas lärande - ökad måluppfyllelse för barn och elever som är ny-
anlända eller har ett annat modersmål än svenska. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Samordnare och projektled-
ning av insatserna i åtgärds-
planen 

 Pågående Genomförande  
Under det halvår som samordnare numera ko-
ordinator varit anställd har flera insatser varit i 
planeringsstadiet. Det innebär mycket kontak-
ter, bokningar, planering av insatser. Förutom 
de utvecklingsinsatser som är planerade under 
läsåret 22-23 har koordinator tillsammans med 
skolchef påbörjat ett samarbete med Sven-
ljunga 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, verksamhetsutveck-
lare som varit väl insatt i kommunens förut-
sättningar. 
Koordinator har haft träffar med modersmåls-
lärarna och studiehandledarna i kommunen c a 
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Aktiviteter Status Kommentar 
en gång i månaden. Fokus har varit deras yr-
kesroll och uppdrag, men också ett möte där 
de får tillfälle att träffas. 
Lokala Teamet bestående av fyra rektorer, 
skolchef, verksamhetschef, politiker från Lä-
randeutskott 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 Skol-
verkets 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- ny-
anlända 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 in-
satser fungerar men behöver kommuniceras 
tydligare i en kommunikationsplan. Vissa in-
satser 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, an-
svarsfördelning se ut i teamet? Hur blir varje 
medlem i teamet bärare av projektet tillsam-
mans med koordinator. Kommunikationsplan 
- hur kan den bli ett verktyg för Lokala Tea-
met? 
Implementering av våra insatser - hur blir 
medarbetarna delaktiga i Nyanlända och fler-
språkigas lärande. 
  
  

Utbildning i "Att leda föränd-
ring" Chefsgruppen 

 Pågående Syfte 
Ur Åtgärdsplan 20210607 
Huvudman och rektor brister i arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet gällande nyan-
ländas lärande vilket medför brist på utveckl-
ing. 
” Arbetet med nyanlända elevers lärande syn-
liggörs inte i tillräcklig utsträckning i det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Betyg och modersmål 
och svenska redovisas övriga ämnen särredo-
visas 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 an-
nat modersmål än svenska samt öka likvärdig-
heten inom och mellan förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolan. Därför påbörjades Skol-
verkets modulutbildningen "Leda förändring". 
Genomförande 
I oktober och november på två chefsträffar ge-
nomförda cheferna i Lärandesektionen del 2 
- Planera för förändring. Här togs upp vad är 
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Aktiviteter Status Kommentar 
bra att tänka på när rman planerar ett föränd-
ringsarbete. 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 -pilotpro-
jekt? Vilka effekter vill man att förändringen 
ska uppnå? I olika grupper har cheferna disku-
terat 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 mo-
dellen 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 arbets-
lag, vad kännetecknar en viss kultur? Hur på-
verkar det ledarskapet? Rektorerna läste in sig 
på fyra typer av kulturer och typiska drag för 
dessa kulturer. Rektorerna diskuterade i grup-
per utifrån grupper vilka kulturer de identifie-
rar finns i verksamheterna och hur det påver-
kar deras ledarskap. 
Resultat och analys 
Verktyget effektkedjan  upplevdes som ett an-
vändbart sätt att strukturera upp utvecklings-
områden inom sin verksamhet. Det är en bra 
modell att arbeta med i inledningen. Syn-
punkter som fram är att det är svårt att sär-
skilja 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 påver-
kar förändringsarbetet 
Åtgärder för utveckling 
Effektkedjan i det systematiska uppföljningsar-
betet kring de insatser som görs inom projektet 
Nyanländas och flerspråkiga barn och elevers 
lärande. 
  
  
  
  
  
  

2.2 Kompetensutveckling i in-
terkulturellt förhållningssätt 
- Lärstämma 

 Avslutad Genomförande 
Måndagen den 7 mars genomfördes en lär-
stämma för all pedagogisk personal, lärande-
sektionens kansli och skoladministratörer. 
Även politiker från Kommunstyrelsen var in-
bjudna. Stämman skedde digitalt p g a pande-
min. 
Stämman var en halv dag där de första två tim-
marna var en föreläsning med Jonas Stier, pro-
fessor 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 stadie-
gränsarna och i dialog med politiker samtala 
om aktuella och viktiga frågor som rör Läran-
desektionens verksamheter. Årets stämma var 
en insats inom projektet Nyanlända och flersprå-
kiga barn /elevers lärande. Årets tema var mång-
fald eller enfald- utmaningar, möjligheter - arbets-
sätt. Ämnet och frågorna samtalades om uti-
från att Tranemo kommuns barn och elevverk-
samheter 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 re-
spekt 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 gruppdiskussion-
erna visade att ämnet är viktigt och att  man 
tyckte det var bra att träffas över verksamhets-
gränserna. Svaren på frågorna visade att grup-
perna hade ansåg att olikheter och en kulturell 
mångfald är berikande på många sätt. Det vid-
gar perspektiven på omvärlden och några 
grupper även kunskapen i olika ämnen vidgas 
när man tar in andras perspektiv. Barnen/Ele-
verna lär av varandra och blir intresserade av t 
ex varandras språk. 
Några grupper uttryckte att det är svårt sär-
skilt när det uppstår språkliga barriärer. Flera 
grupper tog upp avsaknaden av resurser som 
tid, känslan av otillräcklighet, för få studie-
handledare 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 inter-
kulturellt förhållningssätt. 
Arbeta med interkulturellt förhållningsätt 
kommunövergripande. 
Aktivera de handlingsplaner som finns när det 
gäller mottagande av nyanlända, organisat-
ionen 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 be-
höver stärkas. I augusti börjar en chef på heltid 
som kombinerar uppdraget med chef för famil-
jecentralen. Utökningen är viktig för bägge 
verksamheterna. 

Implementering av Trygghets-
plan 

 Pågående Olika åtgärder är igångsatta och rapporteras i 
T2 

Studie- och yrkesvägledning för alla ålder.- huvudmannaplan 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av SYV-pla-
nen 

 Pågående Implementering pågår och aktivitetsplanen 
följs 

Aktivitetsplaner  Pågående Under våren har LU fått presentation av pla-
nen. Ytterligare delar fullföljs under läsåret 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Att rektor arbetar helt i 
linje med våra riktlinjer för 
skolutveckling och syste-
matiskt kvalitetsarbete 

 Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Arbete pågår med att få alla rektorer att följa rikt-
linjerna. Förra året saknades en rapport. 

Att rektor är trygg i bud-
getarbetet och har kontroll 
på sin ekonomi 

 Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Ett stort arbete med ekonomistöd har inletts. Me-
toden gör rektorerna tryggare och säkrare i sitt ar-
bete. 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Att det bedrivs ett syste-
matiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) på alla verksam-
hetsnivåer i Lärandesekt-
ionen 

 Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Att alla verksamheter inom Lärandesektionen ge-
nomför en arbetsmiljörond och Årlig uppfölj-
ning/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 ge-
nomför en årlig uppföljning av arbetsmiljön (vil-
ket HR-funktionen stödjer/samordnar). 

Förskolan styrs och ge-
nomsyras av läroplanen 

 Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

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

Grundförutsättningar för 
att bedriva en skola 

 Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Indikatorn är inte genomarbetad. Vi har inte defi-
nierat målvärdet. 
Om vi menar att det finns relativt nyrenoverade 
nybyggda lokaler och beräknar andelen av hel-
heten kan detta vara ett mått. 
Totalt 14 förskolor: 
Kvarstående förskolor som behöver justering: 
Åsalyckan, Regnbågen, Björnen, Solbacken, Björk-
hagen, Fjäril grön 
Totalt 6 grundskolor 
Kvarstående skolor som behöver justering: Tran-
ängskolan F-6, Tranängskolan 7-9, Limmaredsko-
lan, Länghemskolan 
Totalt 2 grundsärskolor 
Kvarstående skolor som behöver justering: 
Grundsärskolan 7-9 
Totalt 4 enheter under Gymnasieskolan (Ung-
domsgymnasiet, Filial Bygg, Filial Omsorg, SFI). 
Samtliga har fullt ut funktionella lokaler. 
Summering: Andel med behov/totalt antal en-
heter 
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 kvali-
tet Kommentar 

Grundförutsättningar för 
att bedriva en gymnasie-
skola 

 Kvalitén 
uppnås 

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

Tillgänglig vuxenutbild-
ning för invånarna i Tra-
nemo kommun 

Ej genomförd Indikatorn ej genomarbetad, implementering på-
går. 

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 
  



74 (112) 
 

 

 
 

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 verksam-
hetsnivåer 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 om-
fattas. 
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 uppfölj-
ning 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 sko-
lan 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 hel-
heten kan detta vara ett mått. 
Totalt 14 förskolor: 
Kvarstående förskolor som behöver justering: Åsalyckan, Regnbågen , Björnen, Solbacken, Björk-
hagen, Fjäril grön 
Totalt 6 grundskolor 
Kvarstående skolor som behöver justering: Tranängskolan F-6, Tranängskolan 7-9, Limmaredsko-
lan, 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 

Nyckeltal Budget helår 
Utfall aktu-

ell period 
(ack) 

Budgetavvi-
kelse aktuell 
period (ack) 

Prognos bud-
getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 47,9 17,5 1,6 4,7 

Personalkostnader -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 

Resultat -284,1 -89 4,8 0,7 
 

Åtgärd att genomföra 
Slutda-
tum 

Kommentar 
Förväntad be-
sparing inne-
varande år 

Förväntad be-
sparing helår 

 Översyn av struk-
turen 

2022-12-
31 

Lärandesektionen ser att 
det är svårt att ta fram 
åtgärder med nuva-
rande struktur då alla 
verksamheter har en 
tight budget som 
knappt täcker grundbe-
manningen. 
Därför kommer 
chefsgruppen att få ar-
beta med att titta på ett 
antal åtgärder gällande 
dels en strukturföränd-
ring med koppling till 
den tvärpolitiska skol-
planen som tagits fram 
och dels en översyn av 
en del av organisat-
ionen. Det här arbetet 
kommer att startas i 
samband med lednings-
gruppens strategidagar 
31 mars-1 april i syfte 
att kunna komma igång 
med åtgärder så snart 
som möjligt. 
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Åtgärd att genomföra 
Slutda-
tum 

Kommentar 
Förväntad be-
sparing inne-
varande år 

Förväntad be-
sparing helår 

 Tvärpolitisk skolplan 
- Uppdrag 

2023-12-
31 

I samband med Läran-
desektionens strategida-
gar för ledningsgruppen 
31 mars-1 april fick 
ledarteamen flera olika 
uppdrag kopplade till 
den tvärpolitiska skol-
planen. 
Uppdragen kommer att 
mynna ut i förslag från 
förvaltningen till politi-
ken 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 inne-
fattar 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 prognosti-
serar ett underskott mot budget på totalt -0,3 mnkr. Båda underskotten beror på kostnader för resur-
ser 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 interkom-
munala kostnader än budget (-1,9 mnkr). Sedan föregående månadsuppföljning har det prognostise-
rade 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 korttidsvi-
karier 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 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Andel män 16,6% 18,2% 

Andel kvinnor 83,4% 81,8% 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Totalt 7,81 % 6,09 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 1,70 % 2,24 % 
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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 indikat-
ioner på att nya beslut om bostad med särskild service är på ingång, vilket kan försämra helårspro-
gnosen. 

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 kompetensförsörj-
ningen- 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 
Måluppfyll-
nad Kommentar 

Kvalitetsarbete.  Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Sektionens systematiska kvalitetsarbete dvs led-
ningssystem 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 före-
skrifter för verksamheten samt beslut som har med-
delats med stöd av sådana föreskrifter. 
Men verksamheten arbetar också för att säkerställa 
sina interna dagliga rutiner som ligger utanför exem-
pelvis Socialstyrelsen - ledningssystem för systema-
tiskt 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 
Måluppfyll-
nad Kommentar 

Budget i balans.  Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Sektionen arbetar med att förhålla sig till tilldelade 
medel genom att skapa förutsättningar för helhets-
tänkande 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 förstå-
else för processer men även till delaktighet i enhet-
ens budget. 
  

Social hållbarhet för med-
arbetare. 

 Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Sektionen vill stärka medarbetarskapet och involvera 
medarbetare i att skapa välmående och högpreste-
rande team. Genom ett flertal aktiviteter utöver det 
ordinarie SAM arbetet(systematiskt arbetsmiljöar-
bete) 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 före-
läsningen "Aktivt medarbetarskap" med Anna 
Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektionens med-
arbetare. 
Detta har följts utav litteraturinköp i ämnet och li-
cens på en digital utbildningsportal- ett verktyg och 
stöd för chefer. I utbildningsportalen finns utbild-
ningar i medarbetarskap, självledarskap och ledar-
skap. Det är filmer och övningar som bidrar till lä-
rande och utveckling av individer och grupper. Chef 
leder arbetet med reflektionsövningar kring filmen 
gruppen tittat på. 
Sektionens erbjudande om individuell hälsoprofilbe-
dömning 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 arbetsgrup-
pen. 

Digitalisering.  Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Införandet av tjänster inom välfärdsteknik är ett sätt 
att möjliggöra ett större oberoende för äldre och per-
soner med funktionsnedsättningar. Digitalisering av 
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Prioriterat mål 
Måluppfyll-
nad Kommentar 

arbetsprocesser för medarbetarna behövs för att ef-
fektivisera verksamheten och lägga de mänskliga re-
surserna där de behövs bäst. Det är ett också sätt att 
möta vår personalförsörjningsproblematik. 

Kvalitetsarbete. 

Aktiviteter Status Kommentar 

God och Nära Vård.  Pågående Nära Vård gruppen har uppdaterat process-
kartor 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 un-
der 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 avtalstro-
het gällande livsmedelsinköp för den första 
tertialen. 

Beställning och budget, Re-
sursfördelningsmodell. 

 Pågående Sektionens resursfördelningsmodell bygger i 
stort på ersättning för utfört arbete av utföran-
deverksamheterna. 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 självskatt-
ning och konditionstest. 

Handlingsplan för en god häl-
soutveckling inom arbetsgrup-
pen. 

 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 be-
skrivning av de tre digitaliseringsprojekt sekt-
ionen avser att genomföra under året. 
  

DiGiprojekt. Att identifiera tre 
digitaliseringssatsningar uti-
från temat "rätt service till rätt 
kvalitet med invånarens per-
spektiv". 

 Pågående Arbetet har inte påbörjats men sektionsled-
ningen har möte med IT strateg och IT samord-
nare 24 maj för att planera för fortsatt arbete. 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Budget i balans  Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Allmänt brukar uttrycket budget i balans inne-
bära att det inte förekommer budgetunderskott 
men möjliga budgetöverskott. Vi arbetar systema-
tiskt med att förhålla oss till tilldelade resurser 
och hantera de avvikelser som uppkommer under 
året. 
Ekonomi är en given punkt på ledningsgrupps-
möten men även på den träff 1 gång per månad 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

som Sektionschef håller för sektionens chefer. Ut-
över detta följer sektionen med budgetprocess, 
anpassningar och övrigt som krävs. 

Utveckling av ledarskapet.  Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

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 de-
lar till en god grund för att bygga en tillitsfull or-
ganisation. 
Sedan 2020 har sektionen arbetat med att utveckla 
ledarskapet inom sektionen genom ett par aktivi-
teter 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 handled-
ningar med en handledare från Medarbetarcent-
rum. Varje samtal utgår från chefens behov. 
From mars 2022 har varje chef en möjlighet att an-
vända en utbildningsportal med ett antal filmer 
med ämnen som berör att vara anställd som chef 
och ledare eller att använda som ett utbildnings-
material för de anställda. 
Arbetet med målmatris pågår sedan hösten 2021. 
Det är ett verktyg som hjälper till att klargöra ge-
mensamma mål och utveckla ömsesidiga tanke-
modeller 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 upp-
nås 

Sektionen vill stärka medarbetarskapet och invol-
vera medarbetare i att skapa välmående och hög-
presterande team. Genom ett flertal aktiviteter ut-
över det ordinarie SAM hjulet (systematiskt ar-
betsmiljöarbete) under året vill sektionen bidra till 
en god hälsa på jobb och i privatliv. 
Sektionen startade upp sitt arbete social hållbar-
het med aktiviteten "Aktivt Medarbetarskap" med 
föreläsningen " Aktivt medarbetarskap" med 
Anna Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektion-
ens medarbetare. 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Detta har följts utav litteraturinköp i ämnet och li-
cens på en digital utbildningsportal- ett verktyg 
och stöd för chefer. I utbildningsportalen finns ut-
bildningar i medarbetarskap, självledarskap och 
ledarskap. Det är filmer och övningar som bidrar 
till lärande och utveckling av individer och grup-
per. 
Sektionens erbjudande om individuell hälsopro-
filbedömning har påbörjats och flertalet medarbe-
tare har hittills genomfört ett självskattnings verk-
tyg dvs enkätfrågor om sin hälsa på jobb och i pri-
vatliv,  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 tertia-
len. 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 ut-
skick 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 medarbetar-
skap. 

Fråga Puls 1 Puls 2 Puls 3 Puls 4 

     

1.Vilka kvaliteter hos dig själv som chef och ledare vär-
desätter du mest?  Nämn 3 stycken. 

  

2. Jag känner 
mig stolt och be-
rättar 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 rikt-
ning för enheten 
är klar. Jag som 
chef och ledare 
för enheten bju-
der in till samtal 
kring mål, för 
enheten på Apt 
och för varje 
medarbetare. 

3,61 3,82 4,05  

     

5. Vågar och vill 
jag släppa kon-
trollen och säker-
ställa att medar-
betarna har rätt 
förutsättningar 
och ramverk för 
att involvera och 
bidra på sitt sätt. 

4,22 4,23 4,32  
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Kvalitetsindikator 

6. Har du gett 
konstruktiv feed-
back till någon 
medarbetare nå-
gon 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 Med-
arbetarcentrum. 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 han-
tera problem. 
Insatsen består av fyra individuella samtal fördelade mellan varje workshop. 



96 (112) 
 

 

 
 

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 ak-
tiviteter 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 Puls 4 

     

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

3,45 3,56 3,69  

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

3,33 3,8 3,7  
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Kvalitetsindikator 

och riktning för 
enheten och för 
varje medarbe-
tare. 

3. Just nu känner 
jag mig stolt och 
berättar gärna 
för andra att jag 
jobbar inom om-
sorgssektionen. 

3,53 3,7 3,81  

4. Har du bett 
din chef om kon-
struktiv feedback 
på ditt arbete nå-
gon gång den 
senaste veckan? 

Ja/nej 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 arbets-
sätt byggt på 
tillit. 

4,4 4,45 4,55  

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 sam-
lad 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 sjukskriv-
ning. 
Funderingar finns från sektionschef att söka medel för ett projekt rörande sjukfrånvaro. 

Ekonomisk prognos 

Nyckeltal Budget helår 
Utfall aktuell 

period (ack) 

Budgetavvi-
kelse aktuell 
period (ack) 

Prognos bud-
getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 126,5 45,2 3,7  

Personalkostnader -225,1 -71,3 -0,2  

Verksamhetskostnader -166,9 -55,9 -1,4  

Kapitalkostnader -9,3 -2,9 0,2  

Resultat -274,8 -84,9 2,3 0 

Kommentar 

Omsorgssektionen redovisar ett överskott för första tertialet med +2,3 mnkr. I överskottet ingår pro-
jektmedel för att ”säkerställa en god och nära vård” med +2,6 mnkr som planeras att användas un-
der 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 dagverk-
samhet Ringblomman samt till daglig verksamhet. Även bränslekostnaderna har påverkats. Sam-
mantaget 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. Progno-
sen 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 relat-
ioner 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 före-
byggande 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 myndig-
hetsfunktionen 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. Belägg-
ningen framöver förväntas därför vara fortsatt högre än budgeterat, och ett underskott prognostice-
ras 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 inneva-
rande 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 låg-
tröskelverksamhet, 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 ensam-
kommande barn. Överskottet beror bland annat på att sektionen har lägre kostnader för pla-
ceringar 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 till-
satta 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 arbetssituat-
ion. 

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 genom-
gående oberoende av funktion.  Det är en fråga som sektionen arbetar med särskilt inom beman-
ningsenheten som anskaffar vikarier för  kort och längre tid  för vård och omsorg och funktionsned-
sättning. 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 konse-
kvenser 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. Sam-
verkan 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 

Antal årsarbetare 34,65 31,64 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Andel män 9,5% 8,6% 

Andel kvinnor 90,5% 91,4% 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Totalt 11,11 % 8,30 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 3,97 % 2,57 % 
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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 pro-
gnosen 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 kom-
mer 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 ackumu-
lerat 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 kli-
matmål kopplat till kostverksamheten då vi inte längre har tillräcklig ekonomi för att köpa livsme-
del 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 med-
veten vakanshållning av tjänster för att minska kostnaderna. 

Det finns i nuläget en risk för sämre arbetsmiljö, ökad stress och sjukskrivningar till följd av perso-
nalminskningarna. Samtliga chefer arbetar aktivt med att prioritera bort arbetsuppgifter som sekt-
ionen inte längre har möjlighet att utföra. 
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Måluppfyll-
nad 

Kommentar 

Utveckla sektionen  Målet är 
på väg att 
uppfyllas 

Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga verk-
samhetschefer. Arbetet med att gå igenom rollbe-
skrivningar för enhetschefer påbörjas under tertial 2. 
Budgetuppföljning genomförs med samtliga enheter 
månadsvis, både gällande ekonomi och sjukfrånvaro. 
Samtliga enhetschefer utbildas inom hållbart och ef-
fektivt ledarskap genom Medarbetarcentrum. 

Utveckla sektionen 

Aktiviteter Status Kommentar 

Skapa rätt roller och rätt man-
dat 

 Pågående Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga 
verksamhetschefer. Arbetet med att gå igenom 
rollbeskrivningar för enhetschefer påbörjas un-
der 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 Medarbetar-
centrum. 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Ledarskapet  Kvalitén är 
på väg att upp-
nås 

Samtliga enhetschefer samt två av fem verksam-
hetschefer har påbörjat utbildning i Hållbart och 
effektivt ledarskap via Medarbetarcentrum. I sekt-
ionens ledningsgrupp pågår arbete med målma-
trisen. 
Långtidssjukskrivningarna är fortsatt på en rela-
tivt låg nivå och majoriteten av de korta sjukskriv-
ningarna är kopplade till covid under årets första 
månader. 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-
tet Kommentar 

Budgetföljsamhet  Kvalitén 
uppnås 

Samtliga chefer arbetar med månadsuppfölj-
ningen, budget i balans, i Stratsys. Vid befarat un-
derskott 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 upp-
nås 

För att underlätta kontakterna mellan näringsliv 
och kommunen har en föreningslots införts som 
arbetar aktivt med näringslivskontakter. Arbete 
sker också via företagarföreningen Tillväxt Tra-
nemo, samverkan utvecklas kontinuerligt. 
Lotscafé har införts, både för förenings- och nä-
ringsliv, för att ytterligare underlätta kontakten 
med kommunen. 
I samband med framtagandet av nya riktlinjer för 
föreningsstöd har ett stort antal dialoger med för-
eningslivet 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 verk-
samhetsplanering. 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. 
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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 under-
skott 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 job-
bar med budgetprocessen och upplevelsen är att förståelsen för denna är god. Utbildning och in-
formation 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 

Nyckeltal Budget helår 
Utfall aktuell 

period (ack) 

Budgetavvi-
kelse aktuell 
period (ack) 

Prognos bud-
getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 106,6 41 5,4 0 

Personalkostnader -76,6 -23,8 1,5 1,5 

Verksamhetskostnader -129,2 -46,5 -3,4 -1,5 

Kapitalkostnader -29 -9,1 0,5 0 

Resultat -128,1 -38,4 4 0 

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 prisök-
ningarna 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 personalkost-
naderna blivit lägre då vikarier ej tagits in vid korttidsfrånvaro samt att kommunen har fått ersätt-
ning för sjuklönekostnader under början av året. Att inte ta in vikarier är dock ingen långsiktig lös-
ning 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 kom-
mer större åtgärder på livsmedelsinköpen att behöva göras. 

Inom fastighet är kostnaden för energi hög som en följd av det kalla vädret under året. Kostnadsök-
ningen 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 kost-
nadsökningarna. 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 ackumu-
lerat 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 

Antal årsarbetare 3,44 2,87 

Kön månadsavlönade 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Andel män 44,4% 44,2% 

Andel kvinnor 55,6% 55,8% 

Sjukfrånvaro 

  Kvartal 1 2022 Kvartal 1 2021 

Totalt 7,13 % 6,17 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,00 % 1,97 % 
 



Ekonomi tertial 1 2022
Budgetutskottet 25 
maj 2022 
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Sektionerna 2008-2022 (exkl. Service/strategisektionen) - 93 mnkr 

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

Internkontroll Q1 2022 Q1 2021

Felaktiga fakturor 0% 16%

Avtalstrohet 83% 71%

Investeringsprojekt

Korrekta rekvisitioner 50% 8%

Fullständig faktura 100% 52%

Dokumentation direktupp-handling 66% 27%

FINANSIELLA MÅL

Årets resultat minst 2,5 % 4%
Självfinansieringsgrad 
100% 139%

Nettokostnadsökning -0,30%

Nettokostnadsavvikelse ------

Soliditet ska öka 28%



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. 

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. 

Information i korthet

• 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 Bokslut 2021
Service 91% (97%)
Lärande 80% (69%)
Omsorg 82% (81%)
Samhäll 82% (85%)
Totalt 83 % (81%)

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. 

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. 



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

• Tydliggöra stödfunktionernas roll

• Utveckling av strategisk 
lokalförsörjning

• 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.

Utveckling av strategisk lokalförsörjning

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

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 %. 

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.

Ekonomistyrning  
Vid senaste 
budgetuppföljningen (mars) 
kunde glädjande 
konstateras att sektionernas 
samlade prognoser uppgick 
till ett positivt driftsresultat. 

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.



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

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.

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

Budgetprognos i detalj

• 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.



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 jan-
mars) 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

LeveranserPrisökningar Osäker omvärld



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.



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

• Egenkontroller, ordning 
och reda

Kvalitetsarbete

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.

Budget i 
Balans

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.

Social 
hållbarhet för 
medarbetarna

Införandet av tjänster 
inom välfärdsteknik är ett 

sätt att möjliggöra ett 
större oberoende för äldre 

och personer med 
funktionsnedsättningar.

Digitalisering

God och Nära 
vård

Avtalstrohet

Resurs
modell

Utvecklingsmål-22

Hälsoprofil
bedömning

Handlingsplan för 
en god 

hälsoutveckling 
inom 

arbetsgruppen

DiGi
projekt

Digitaliserings
plan

På väg att uppfyllas



Uppföljning av 
kvalitetsfaktorer 

• Avtalstrohet - inköp av livsmedel      

• Genomgång av budget i balans av 
sektionschef med verksamhetschef

Budget i balans

• Medarbetarskap

• Coachande ledarskap

• Självskattning per chef

Utveckling av 
ledarskapet

• Hälsoprofilbedömning

• 8,3% i sjukfrånvaro
Socialhållbarhet ur ett 
medarbetarperspektiv

Grad av kvalitet Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator



Ekonomi
Nuläge 

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

• Exklusive dessa projektmedel redovisas ett underskott för 
perioden med -0,3 mnkr

• Sektionen prognosticeras ändå gå med en budget i balans 
pga att

-dygnsersättningarna för ett flertal placeringar har   

sänkts under våren (barn- och LSS-placeringar)

-åtgärder inom några verksamheter förväntas få effekt 

under det kommande året

-avveckling av en gruppbostad och flytt av brukare till  

andra boende under våren bidrar till lägre kostnader 

under resterande delen av året

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 
är utökad och från september-22 planeras ytterligare ökning med 1,0 
årsarbetare. Helårsprognosen är -1,1 mnkr. Åtgärder är insatta 
avseende transporter, bland annat gällande samåkning i större 
utsträckning.

• 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). 

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

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

- 88 % för korttidsplatser (budget 85 %). 

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 Kort Lång Totalt 

Januari  5,6 3,6 9,2 
Februari  8,8 4,6 13, 4 

Mars  8,0 4,2 12,2 

April  7,14 3,97 11,11 
 

 



Personalsatsningar 

Vad 
Utveckling av ledarskapet(faktor). Sedan 2020 har 
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. 

Utvärdering
Självskattning/pulsmätning 4g/år

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.

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.

Målet är uppfyllt

Prioriterade mål från 
Lärandesektionens Kvalitetsrapport 
lå 20/21

Målet är på väg att uppfyllas

Studie- och yrkesvägledning för alla 
ålder.- huvudmannaplan

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.



• 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.

Ekonomi (fortsättning)



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!
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