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§ 239 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 
KS/2021:443 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås. 

 
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 
Lena Klaiber har 2021-07-23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara huset Annehill på 
Brogatan 7 i Tranemo. Förslagsställaren anser att kommunen ska behålla huset, kanske till 
studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 
Tranemos historia under hela 1900-talet och förmedlar händelser som järnvägens betydelse, 
hur bilismen förändrade samhällets struktur, folkhemmets tillblivelse med konsum, från 
marknad till medborgarhus med mera. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Lena Klaiber 2022-08-22 för att ge förslagsställaren tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Hon framför då att hon hoppades att de skulle kunna nyttjas till 
någon verksamhet då hon vurmar för detta hus som varit i hennes släkt. Att det kanske 
skulle kunnat bebos av studenter som går gymnasiet men hade inte förstått att huset var i så 
stort behov av renovering.  
 
Förvaltningen har idag inte någon verksamhet i det aktuella huset och finner inte att huset 
passar för någon kommunal verksamhet. 
Förvaltningen har undersökt det aktuella husets skick, beaktat husets placering och 
diskuterat olika möjligheter inom kommunkoncernen och kommit fram till att huset är i för 
dåligt skick och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att från förvaltningens sida 
föreslå bevarande av fastigheten.  
Parallellt med detta svar behandlas frågan även politiskt i ärende KS/2020:250. 
 
Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 
AU §133, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 
Medborgarförslag 2021-07-23 

Beslutet skickas till 
Lena Klaiber 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 133 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 
KS/2021:443 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget avslås 
 

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 
Lena Klaiber har 2021-07-23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara huset Annehill på 
Brogatan 7 i Tranemo. Förslagsställaren anser att kommunen ska behålla huset, kanske till 
studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 
Tranemos historia under hela 1900-talet och förmedlar händelser som järnvägens betydelse, 
hur bilismen förändrade samhällets struktur, folkhemmets tillblivelse med konsum, från 
marknad till medborgarhus med mera. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Lena Klaiber 2022-08-22 för att ge förslagsställaren tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Hon framför då att hon hoppades att de skulle kunna nyttjas till 
någon verksamhet då hon vurmar för detta hus som varit i hennes släkt. Att det kanske 
skulle kunnat bebos av studenter som går gymnasiet men hade inte förstått att huset var i så 
stort behov av renovering.  
 
Förvaltningen har idag inte någon verksamhet i det aktuella huset och finner inte att huset 
passar för någon kommunal verksamhet. 
Förvaltningen har undersökt det aktuella husets skick, beaktat husets placering och 
diskuterat olika möjligheter inom kommunkoncernen och kommit fram till att huset är i för 
dåligt skick och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att från förvaltningens sida 
föreslå bevarande av fastigheten.  
Parallellt med detta svar behandlas frågan även politiskt i ärende KS/2020:250. 
 
Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 
Medborgarförslag 2021-07-23 

Beslutet skickas till 
Lena Klaiber 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Tina Haglund 
Handläggare 
Datum: 2022-05-27 
Dnr: KS/2021:443 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om att bevara äldre hus i 
kommunen 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

 
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 
Lena Klaiber har 2021-07-23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara huset 
Annehill på Brogatan 7 i Tranemo. Förslagsställaren anser att kommunen ska 
behålla huset, kanske till studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren 
framhåller att huset vittnar om Tranemos historia under hela 1900-talet och 
förmedlar händelser som järnvägens betydelse, hur bilismen förändrade 
samhällets struktur, folkhemmets tillblivelse med konsum, från marknad till 
medborgarhus med mera. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Lena Klaiber 2022-08-22 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Hon framför då att hon 
hoppades att de skulle kunna nyttjas till någon verksamhet då hon vurmar för 
detta hus som varit i hennes släkt. Att det kanske skulle kunnat bebos av 
studenter som går gymnasiet men hade inte förstått att huset var i så stort behov 
av renovering.  
 
Förvaltningen har idag inte någon verksamhet i det aktuella huset och finner inte 
att huset passar för någon kommunal verksamhet. 
Förvaltningen har undersökt det aktuella husets skick, beaktat husets placering 
och diskuterat olika möjligheter inom kommunkoncernen och kommit fram till 



 
 
 
 

att huset är i för dåligt skick och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att 
från förvaltningens sida föreslå bevarande av fastigheten.  
Parallellt med detta svar behandlas frågan även politiskt i ärende KS/2020:250. 
 
Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 
 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 
Medborgarförslag 2021-07-23 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Lena Klaiber 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken. 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Mikael Skattberg 
Sektionschef    Verksamhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: 
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2021-07-23 12:57:26

Då min faster Mai-Britt är gammal och snart flyttar ifrån Annehill, Brogatan7 och huset numera tillhör kommunen 
oroar jag mig för att huset rivs. Jag föreslår att kommunen behåller huset, kanske till studentbostäder eller något 
annat. Huset vittnar om Tranemos historia under hela 1900-talet. Salomon som byggde huset hade utvandrat till 
Amerika men kom tillbaka efter10 år. Jag gjorde en utställning om huset när huset fyllde 100 år som jag vill delge er 
beslutsfattare. Huset förmedlar händelser som järnvägens betydelse, hur bilismen förändrade samhällets struktur. 
Folkhemmets tillblivelse med konsum, från marknad till medborgarhus m. m. MVH Lena Klaiber 

Skickat från min iPhone
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§ 240 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer KS/2022:214 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 

vattengympa en kväll i veckan. 
• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 

dagtid. 
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 
Lena Sundqvist har 2022-05-25 lämnat ett medborgarförslag om vattengymnastik för 
pensionärer. Förslagsställaren anser att… 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-06-15 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Under samtalet framförde Lena Sundqvist att förslaget även 
gäller att vattengymnastik bör erbjudas specifikt för gruppen pensionärer och då helst på 
dagtid. 
 
Aktiviteten vattengymnastik är redan en del av simhallens ordinarie utbud en kväll i veckan, 
torsdagar klockan 18. Aktiviteten är öppen för alla och redan idag är majoriteten av 
deltagarna i denna grupp pensionärer. Förvaltningen föreslår därför att förslaget i denna del 
ska anses besvarat. 
Förvaltningen föreslår att förslagets andra del, att erbjuda vattengympa endast för 
pensionärer helst på dagtid, ska avslås med hänvisning till att vattengympa redan erbjuda 
alla en kväll/vecka.  

Barnkonventionen  
Denna aktivitet anses inte ha en negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Aktiviteten är 
öppen för alla kommuninvånare. 

Ekonomisk påverkan 
Vattengympa en kväll/vecka ingår redan i ordinarie simhallsutbud och anses inte ha någon 
betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 
en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  
ca 1 000 kronor/tillfälle. 

Beslutsunderlag 
AU §137, 2022-09-22 
Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 
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Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 
 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Lena Sundqvist 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 137 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer KS/2022:214 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 
vattengympa en kväll i veckan. 

• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 
dagtid. 

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 
Lena Sundqvist har 2022-05-25 lämnat ett medborgarförslag om vattengymnastik för 
pensionärer. Förslagsställaren anser att… 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-06-15 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Under samtalet framförde Lena Sundqvist att förslaget även 
gäller att vattengymnastik bör erbjudas specifikt för gruppen pensionärer och då helst på 
dagtid. 
 
Aktiviteten vattengymnastik är redan en del av simhallens ordinarie utbud en kväll i veckan, 
torsdagar klockan 18. Aktiviteten är öppen för alla och redan idag är majoriteten av 
deltagarna i denna grupp pensionärer. Förvaltningen föreslår därför att förslaget i denna del 
ska anses besvarat. 
Förvaltningen föreslår att förslagets andra del, att erbjuda vattengympa endast för 
pensionärer helst på dagtid, ska avslås med hänvisning till att vattengympa redan erbjuda 
alla en kväll/vecka.  

Barnkonventionen  
Denna aktivitet anses inte ha en negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Aktiviteten är 
öppen för alla kommuninvånare. 

Ekonomisk påverkan 
Vattengympa en kväll/vecka ingår redan i ordinarie simhallsutbud och anses inte ha någon 
betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 
en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  
ca 1 000 kronor/tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 
Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 
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Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Lena Sundqvist 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Magnus Sundling 
Enhetschef 
Datum: 2022-06-09 
Dnr: KS/2022:214 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu 

erbjuder vattengympa en kväll i veckan. 
• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för 

pensionärer på dagtid. 
 
 

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 
Lena Sundqvist har 2022-05-25 lämnat ett medborgarförslag om vattengymnastik 
för pensionärer. Förslagsställaren anser att vi ska vattengymnastik i simhallen. 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-06-15 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Under samtalet framförde Lena 
Sundqvist att förslaget även gäller att vattengymnastik bör erbjudas specifikt för 
gruppen pensionärer och då helst på dagtid. 
 
 
Aktiviteten vattengymnastik är redan en del av simhallens ordinarie utbud en 
kväll i veckan, torsdagar klockan 18. Aktiviteten är öppen för alla och redan idag 
är majoriteten av deltagarna i denna grupp pensionärer. Förvaltningen föreslår 
därför att förslaget i denna del ska anses besvarat. 
 
Förvaltningen föreslår att förslagets andra del, att erbjuda vattengympa endast 
för pensionärer helst på dagtid, ska avslås med hänvisning till att vattengympa 
redan erbjuda alla en kväll/vecka.  



 
 
 
 

 

Barnkonventionen  
Denna aktivitet anses inte ha en negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
Aktiviteten är öppen för alla kommuninvånare. 
 

Ekonomisk påverkan 
Vattengympa en kväll/vecka ingår redan i ordinarie simhallsutbud och anses inte 
ha någon betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även 
skulle erbjudas dagtid en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  
ca 1 000 kronor/tillfälle. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 
Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Lena Sundqvist 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Magnus Sundling 
Sektionschef    Enhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-04-14 16:39:31

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Lena
Sundqvist

 Vattengympa för pensionärer
Syftet är att öka muskelstyrka och rörlighet hos äldre.
Träning av muskler ger förutom ökad styrka och rörlighet också en bättre 
balans vilket leder till minskade fallolyckor och risk för skador.
Detta gör att man klarar vardagssysslor bättre och kan klara sig i eget boende 
längre tid.
Som en extra bonus ger det dessutom en ökad gemenskap för många.
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§ 243 Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet KS/2022:69 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen 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. 

Beslutsmotivering 
Motionen anses besvarad då vi jobbar med frågan gällande ökad polisnärvaro i vår 
samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Det är polisen som bedömer vart de 
lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  

Ärendet 
Centerpartiet har den 7 februari 2022 lämnat en motion angående poliskontor och ökat 
polisnärvaro i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att kommunen med krafttag jobbar 
för att polisen ska etablera sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa samverkansavtal.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Christoffer Andersson 2022-08-15 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.  
 

Bakgrund 
Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 
Tranemo utgår från polisstationen i Ulricehamn. Polisstationen stängdes november 2016 i 
Tranemo. Stationen ersattes med ett ambulerande kontor i form av husbil. Planen då var att 
polishusbilen skulle ambulera på olika platser i Tranemo kommun samt ha en efterföljande 
polisbil. Idag står polishusbilen utanför kommunhuset en förmiddag i veckan. 

Nuvarande samverkan 
I vårt lägesbildsarbete i kommunen återfinns tät samverkan med våra kommunpoliser som 
vi delar med Ulricehamns kommun. I dialog med polismyndigheten ligger ambitionen kvar 
att öka polisiärnärvaro i Tranemo kommun. Hösten 2021 tillsattes tre stycken områdespoliser 
som tillhör både Tranemo kommun och Ulricehamn kommun. Ambitionen över tid är att 
öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 
operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 
kommun. 2022-06-13 förde förvaltningen, med anledning av inkommen motion, en särskild 
dialog med polisen för att förhöra sig om möjligheten att återigen etablera ett poliskontor i 
Tranemo kommun. Vid denna dialog uttrycker polisen att bedömningen är att användning 
av områdespoliser bedöms ge större effekt än upprättande av ett lokalt poliskontor. 
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Barnkonventionen  
Ärendet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv utifrån antagandet att ett 
lokalpoliskontor ökar den generella tryggheten i kommunen, vilket i så fall påverkar 
tryggheten positivt även för barn och unga.   

Jämställd- och jämlikhet 
Ett lokalt poliskontor bedöms ha en positiv inverkan i ett jämställt- och jämlikhetsperspektiv, 
då upplevda tryggheten i kommunen skulle öka, som gynnar alla.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
AU §140, 2022-09-22 
Motion polis 
Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas.2 
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen på Haglunds (C) yrkande. Yrkandet bifalles. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben    
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet KS/2022:69 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen anses besvarad. 
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. 

Beslutsmotivering 
Motionen anses besvarad då vi jobbar med frågan gällande ökad polisnärvaro i vår 
samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Det är polisen som bedömer vart de 
lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  

Ärendet 
Centerpartiet har den 7 februari 2022 lämnat en motion angående poliskontor och ökat 
polisnärvaro i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att kommunen med krafttag jobbar 
för att polisen ska etablera sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa samverkansavtal.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Christoffer Andersson 2022-08-15 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.  
 

Bakgrund 
Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 
Tranemo utgår från polisstationen i Ulricehamn. Polisstationen stängdes november 2016 i 
Tranemo. Stationen ersattes med ett ambulerande kontor i form av husbil. Planen då var att 
polishusbilen skulle ambulera på olika platser i Tranemo kommun samt ha en efterföljande 
polisbil. Idag står polishusbilen utanför kommunhuset en förmiddag i veckan. 

Nuvarande samverkan 
I vårt lägesbildsarbete i kommunen återfinns tät samverkan med våra kommunpoliser som 
vi delar med Ulricehamns kommun. I dialog med polismyndigheten ligger ambitionen kvar 
att öka polisiärnärvaro i Tranemo kommun. Hösten 2021 tillsattes tre stycken områdespoliser 
som tillhör både Tranemo kommun och Ulricehamn kommun. Ambitionen över tid är att 
öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 
operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 
kommun. 2022-06-13 förde förvaltningen, med anledning av inkommen motion, en särskild 
dialog med polisen för att förhöra sig om möjligheten att återigen etablera ett poliskontor i 
Tranemo kommun. Vid denna dialog uttrycker polisen att bedömningen är att användning 
av områdespoliser bedöms ge större effekt än upprättande av ett lokalt poliskontor. 
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Barnkonventionen  
Ärendet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv utifrån antagandet att ett 
lokalpoliskontor ökar den generella tryggheten i kommunen, vilket i så fall påverkar 
tryggheten positivt även för barn och unga.   

Jämställd- och jämlikhet 
Ett lokalt poliskontor bedöms ha en positiv inverkan i ett jämställt- och jämlikhetsperspektiv, 
då upplevda tryggheten i kommunen skulle öka, som gynnar alla.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Motion polis 
Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben    
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vår ref: Stina Svensson 
Trygghetssamordnare 
Datum: 2022-09-05 
Dnr: KS/2022:69 

 
 

Svar på Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet 

Förslag till beslut 
• Motionen anses besvarad. 

 
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. 

Beslutsmotivering 
Motionen anses besvarad då vi jobbar med frågan gällande ökad polisnärvaro i 
vår samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Det är polisen som 
bedömer vart de lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  

Ärendet 
Centerpartiet har den 7 februari 2022 lämnat en motion angående poliskontor 
och ökat polisnärvaro i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att 
kommunen med krafttag jobbar för att polisen ska etablera sig i Tranemo med ett 
poliskontor i nästa samverkansavtal.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Christoffer Andersson 2022-08-15 för att ge 
motionären tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.  
 

Bakgrund 
Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära 
upptagningsområdet för Tranemo utgår från polisstationen i Ulricehamn. 
Polisstationen stängdes november 2016 i Tranemo. Stationen ersattes med ett 
ambulerande kontor i form av husbil. Planen då var att polishusbilen skulle 
ambulera på olika platser i Tranemo kommun samt ha en efterföljande polisbil. 
Idag står polishusbilen utanför kommunhuset en förmiddag i veckan. 

Nuvarande samverkan 
I vårt lägesbildsarbete i kommunen återfinns tät samverkan med våra 
kommunpoliser som vi delar med Ulricehamns kommun. I dialog med 
polismyndigheten ligger ambitionen kvar att öka polisiärnärvaro i Tranemo 
kommun. Hösten 2021 tillsattes tre stycken områdespoliser som tillhör både 



 
 
 

Vår ref: Stina Svensson 
Trygghetssamordnare 
Datum: 2022-09-05 
Dnr: KS/2022:69 

 
 

Tranemo kommun och Ulricehamn kommun. Ambitionen över tid är att öka 
antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 
operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i 
samverkan med kommun. 2022-06-13 förde förvaltningen, med anledning av 
inkommen motion, en särskild dialog med polisen för att förhöra sig om 
möjligheten att återigen etablera ett poliskontor i Tranemo kommun. Vid denna 
dialog uttrycker polisen att bedömningen är att användning av områdespoliser 
bedöms ge större effekt än upprättande av ett lokalt poliskontor. 

Barnkonventionen  
Ärendet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv utifrån 
antagandet att ett lokalpoliskontor ökar den generella tryggheten i kommunen, 
vilket i så fall påverkar tryggheten positivt även för barn och unga.   

Jämställd- och jämlikhet 
Ett lokalt poliskontor bedöms ha en positiv inverkan i ett jämställt- och 
jämlikhetsperspektiv, då upplevda tryggheten i kommunen skulle öka, som 
gynnar alla.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Motion polis 
Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben    



 
 
 

Vår ref: Stina Svensson 
Trygghetssamordnare 
Datum: 2022-09-05 
Dnr: KS/2022:69 

 
 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
Tobias Edoff    Stina Svensson 
Planeringschef   Trygghetssamordnare  
 



Tranemo 2022-02-02                                                                                                       

                                                                                                                      
Motion 

Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun 

 

Ökad polisnärvaro 

Redan i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet stadgades att ”Alla skola de vård och vaka i staden 

göra, som byamän äro och burskap utgivit hava”.  Sedan var det kommunernas och deras lokala föregångares 

ansvar att hålla med lokalpolis fram till 1965. Då hade 2 av varandra följande riksdagar beslutat att polisen 

skulle förstatligas. Därmed påbörjades en lång men effektiv process med att montera ned den lokala 

polisnärvaron i samhället. 1965 kände nästan alla invånare sin lokala polis, idag gör nästan ingen det. 

På senare tid har kommunen åter fått träda in på arenan för att i någon mån få till det samhälle invånarna vill 

ha och föra trygghetsskapande dialoger med invånarna, näringslivet och civilsamhället. I vår kommun kallar vi 

det trygg och säker kommun, och de gör tillsammans med s.k. kommunpoliser ett fantastiskt fint jobb. 

Men det är i grund och botten polisen som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning i samhället, och 

kommunen har varken resurser eller befogenheter att ta över. 

Därför måste det till en rejäl ökning av polisnärvaron i samhällets alla delar i Tranemo kommun. Polisen måste 

vara en naturlig del i samhällets funktionella struktur. Polisen skall finnas på gator och torg och prata med folk, 

och i bilar på gator och vägar. Men polisen ska också finnas i skolan, på förskolan, hos föreningar och företag 

eller varhelst det finns människor som vill eller behöver ha en dialog med dem. 

Basen för polisens verksamhet i kommunen måste vara ett poliskontor. Där ska man kunna träffa en polis om 

man behöver det och den ska vara polisens utgångspunkt för sitt uppdrag i Tranemo kommun. Där behöver 

inte finnas utredare eller specialister som kriminaltekniker eller andra, de kan mycket väl komma från t ex 

Borås. 

  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi 

Att kommunen med kraft jobbar för att polisen etablerar sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa 

samverkansavtal, vilka regelbundet skrivs mellan kommunen och polismyndigheten. Det kan kanske med fördel 

samordnas fysiskt med kontoret för kommunens personal inom trygg och säker kommun. 

Tranemo som ovan 

Karin Ljungdahl                     Christoffer Andersson                Cecilia Valbrant  Torbjörn Edgren 

Crister Persson                     Ann-Christine Simonsson           Lennart Haglund  

Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet 
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§ 232 Budgetuppföljning, T2 KS/2022:442, TFAB/2022:15, TFAB/2022:14, 
TUAB/2022:22 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  
• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 

för fastighet och infrastruktur.  

• Den positiva budgetavvikelsen ska användas till att amortera av lån samt placera 
likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   

 
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 
I delårsbokslutet 2022 prognosticeras det att balanskravresultatet kommer uppgå till 42,1 
mnkr (budget 20,0 mnkr). Prognosen förklaras främst av sektionernas samlade överskott om 
3,6 mnkr, men också en starkare skatteunderlagsprognos till följd av slutavräkning för åren 
2020 och 2021 (16,6 mnkr).  
I delårets prognos går det konstatera att kommunen kommer att självfinansiera samtliga 
investeringar om 59 mnkr, kommunen sätter av 12 mnkr till framtida pensionsutbetalningar 
och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  
Totalt antas kommunen uppnå samtliga fem av fem finansiella mål och fyra av fyra 
verksamhetsmål vilket innebär att vi når god ekonomisk hushållning vid årets slut. Viktigt 
att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår finns för 6 av 18 indikatorer, vilket 
skulle kunna innebära förändringar till årsbokslutet. Inom personalområdet uppfyller vi de 
krav vi ställt för att se oss som en attraktiv arbetsgivare.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
BU §17, 2022-10-06 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 – 2022 
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Presentation (ej beslutsunderlag) 
TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 
Underlag budget 2023 och periodbokslut 
TF §46 Delårsbokslut 2022 – TFAB 
Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 
Delårsbokslut 2022 – TFAB 
TF §52 Den ekonomiska ställningen TUAB 
Tjänsteskrivelse om Tranemo Utveckling ABs delårsbokslut 
Delårsbokslut 2022 - TUAB 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-chef Linda Ruergård 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 17 Ekonomisk uppföljning tertial 2 KS/2022:442 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  

• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 
för fastighet och infrastruktur.  

• Den positiva budgetavvikelsen ska användas till att amortera av lån samt placera 
likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   

 
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 
I delårsbokslutet 2022 prognosticeras det att balanskravresultatet kommer uppgå till 42,1 
mnkr (budget 20,0 mnkr). Prognosen förklaras främst av sektionernas samlade överskott om 
3,6 mnkr, men också en starkare skatteunderlagsprognos till följd av slutavräkning för åren 
2020 och 2021 (16,6 mnkr).  

I delårets prognos går det konstatera att kommunen kommer att självfinansiera samtliga 
investeringar om 59 mnkr, kommunen sätter av 12 mnkr till framtida pensionsutbetalningar 
och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  

Totalt antas kommunen uppnå samtliga fem av fem finansiella mål och fyra av fyra 
verksamhetsmål vilket innebär att vi når god ekonomisk hushållning vid årets slut. Viktigt 
att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår finns för 6 av 18 indikatorer, vilket 
skulle kunna innebära förändringar till årsbokslutet. Inom personalområdet uppfyller vi de 
krav vi ställt för att se oss som en attraktiv arbetsgivare.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 - 2022 

Föredragning och debatt 
Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff, HR-
strateg Lillemor Blom, sektionschef Angela Madsen Jonsson, sektionschef Patrik Westerlund 
och sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2022-09-28 
Dnr: KS/2022:442 
 
 

Tjänsteskrivelse om delårsbokslutet 2022 för 
kommunkoncernen 

Förslag till beslut 
• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  

• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta 
personalutrymmen för fastighet och infrastruktur.  

• Den positiva budgetavvikelsen ska användas till att amortera av lån samt 
placera likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   

 
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 
I delårsbokslutet 2022 prognosticeras det att balanskravresultatet kommer uppgå 
till 42,1 mnkr (budget 20,0 mnkr). Prognosen förklaras främst av sektionernas 
samlade överskott om 3,6 mnkr, men också en starkare skatteunderlagsprognos 
till följd av slutavräkning för åren 2020 och 2021 (16,6 mnkr).  

I delårets prognos går det konstatera att kommunen kommer att självfinansiera 
samtliga investeringar om 59 mnkr, kommunen sätter av 12 mnkr till framtida 
pensionsutbetalningar och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  

Totalt antas kommunen uppnå samtliga fem av fem finansiella mål och fyra av 
fyra verksamhetsmål vilket innebär att vi når god ekonomisk hushållning vid 
årets slut. Viktigt att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår finns 
för 6 av 18 indikatorer, vilket skulle kunna innebära förändringar till 
årsbokslutet. Inom personalområdet uppfyller vi de krav vi ställt för att se oss 
som en attraktiv arbetsgivare.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  



 
 
 
Ekonomisk påverkan 
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 

Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 - 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 
Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 



 

 

   1 (143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionernas budget- och  

verksamhetsuppföljning 2, 2022 
  



2 (143) 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Tranemo kommun ................................................................................................................. 3 

Förvaltningsberättelse .......................................................................................................................................... 3 

Finansiella rapporter............................................................................................................................................ 49 

Samverkansnämnder ........................................................................................................................................... 71 

Servicesektion .................................................................................................................... 74 

Mål och ekonomi .................................................................................................................................................. 74 

Lärandesektionen ............................................................................................................... 86 

Mål och ekonomi .................................................................................................................................................. 86 

Omsorgssektion ................................................................................................................ 116 

Mål och ekonomi ................................................................................................................................................ 116 

Samhällssektionen ............................................................................................................ 136 

Mål och ekonomi ................................................................................................................................................ 136 

 

  



3 (143) 

 

 

 

 

Tranemo kommun 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Delårsbokslutet 2022 är ett av det starkaste i modern tid i Tranemo kommun. Vi stärker vår ekonomi 

inom ett flertal områden och når samtliga finansiella mål. Samtidigt visar vår verksamhetsuppfölj-

ning för första gången, sedan vi började följa upp den som vi gör idag, på att samtliga fyra övergri-

pande mål prognostiseras uppnås. Viktigt att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår 

finns för 6 av 18 indikatorer, vilket skulle kunna innebära förändringar till årsbokslutet. Inom per-

sonalområdet uppfyller vi de krav vi ställt för att se oss som en attraktiv arbetsgivare. 

Ekonomi 

• Återigen visar vi samlat på ett rekordstarkt resultat om +42,1 mnkr jämfört budget på +20 

mnkr, främst drivet av slutavräkning på tidigare års skatteintäkter och i övrigt god budget-

följsamhet.   

• Samtliga sektioner har en ekonomi i balans, samlat +3,6 mnkr.  

• Vi självfinansierar samtliga investeringar om totalt 59 mnkr.  

• Vi sätter av 12 mnkr till framtida pensionsutbetalningar. 

• Vi minskar vår låneskuld med 60 mnkr (möjligt i och med lägre investeringsgrad än planerat 

till följd av pausade projekt). 

• Vi uppnår samtliga fem av våra finansiella mål.  

Verksamhet  

• Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (uppnås). 

• Hållbart samhälle (uppnås). 

• 14 000 invånare 2035 (uppnås). 

• Attraktiv arbetsgivare (uppnås). 

Personal 

• Årsarbetare 2022: 985 (2021: 990). 

• Sjuktal 2022: 6,8 % (2021: 6,6 %). 

• Anställda 2022: 1 009 (2021: 1 020). 
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Femårsöversikt kommunen 2022 prognos 2021 2020 2019 2018 

EKONOMISKT RESULTAT KOMMUNEN     

Årets resultat, mnkr 42,1 33,6 16,6 6,3 4,2 

Årets resultat balanskravsresultat, mnkr 42,1 29,9 15,9 6,3 4,2 

Årets resultat exkl jämförelse-störande poster 41,3 39,4 24,9 6,3 4,2 

Ökning nettokostnader, % 2,4 2,3 3,2 2,8 4,3 

Ökning skatteintäkter, % 5,5 4,8 -0,5 3,7 2,2 

Personalkostnader, mnkr 566,4 566,4 563,8 549,7 548,6 

      

NETTOINVESTERINGAR      

Skattefinansierade investeringar, mnkr 33,8 64,5 109,1 68 37,1 

Taxefinansierade investeringar, mnkr 25,2 12,5 11,2 19,4 21,1 

Självfinansiering skattefinansierade  

investeringar, % 
276 128 60 73 122 

      

TILLGÅNGAR/SKULDER      

Totala tillgångar 1 201,5 1 215,5 1 085,7 1 029,1 977,7 

Varav      

Omsättningstillgångar, mnkr 262,6 281,8 152,8 167,3 153,6 

Anläggningstillgångar, mnkr 938,9 933,7 932,8 861,8 824,1 

      

Totala skulder (inkl avsättningar) 624,3 680,3 584,2 544,2 499,0 

Varav      

Kortfristiga skulder, mnkr 204,5 204,8 197,5 201,0 194,2 

Långfristiga skulder, mnkr 356,3 415,6 339,1 296,8 262,3 

      

SOLIDITET      

Soliditet inkl pensionsskuld, % 30,5 26,1 25,4 24,8 24,5 

Soliditet exkl pensionsskuld, % 48,0 44,0 46,2 47,1 49,0 

      

SKATTESATS      

Kommunal skattesats, % 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Total skattesats, % 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 

År 2022 övergick Tranemo kommun till att redovisa pensioner enligt blandmodellen. På grund av det har siffror räknats 

om för tidigare år i denna tabell.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

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 att ha, betydelse för den kommunala ser-

vicen i Tranemo kommun. 

Som en följd av det pågående kriget i Ukraina, och eftergifter av pandemin, har både hushåll, före-

tag och offentlig sektor drabbats av höga prisförändringar. Under augusti månad uppmättes inflat-

ionen till 9 procent, vilket är långt över riksbankens målsättning om 2 procent. Den höga inflations-

takten har nått hela världen vilket föranleder till en global uppgång för marknadsräntorna. I början 

av september genomförde Europeiska centralbanken en höjning av styrräntan till 1,25 procent och 

förväntas fortsätta höja räntan för att dämpa inflationstakten. I mitten av samma månad meddelade 

även Riksbanken en chockhöjning av styrräntan, som landade på 1,75 procent. Höjningen är ett av 

flera medel för att strama åt penningpolitiken och på så vis få ner inflationen, vilket i sin tur får ef-

fekt 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. 

De höga och svängande elpriserna beror på ett flertal faktorer, bland annat begränsningar i överfö-

ringen av el från norra till södra Sverige, utbud och efterfrågan samt priserna på gas som används 

som bränsle vid elproduktion. Ryssland är en stor exportör av gas till Europa, som främst sker via 

Nord Stream 1, som är en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland. Däremot har gasledning-

en varit ur bruk under september månad, vilket antas vara ett svar från Rysslands som ett politiskt 

vapen mot de sanktioner som västvärlden upprättat. Effekten av stoppet har blivit att priserna på 

gas har ökat vilket då spätt på energipriserna runt om i Europa. Vidare har Sverige driftproblem 

med Ringhals 4, som främst försörjer de södra delarna av vårt land, och reparationstiden är satt till 

början av nästa år. Under en vanlig vinter är Sverige importberoende av el i 36 timmar, men på 

grund av reparationstiden antas importberoendet öka till 149 timmar. Om det blir en kall vinter 

finns det risk att elförbrukningen behöver kopplas bort i södra Sverige, men det är fortfarande osä-

kert hur omfattande och länge en sådan bortkoppling skulle kunna pågå. Prognosen för elpriserna 

är att de kommer vara det dubbla kommande vinter i jämförelse med hur de var ett år tidigare. För 

kommunens del kan vi med lättnad konstatera att våra elpriser ligger låsta ytterligare något år fram 

i tiden varvid vi inte kommer att få någon prischock i vinter. 

Som ett led av höga räntor och stigande elpriser minskas hushållens reala konsumtion från och med 

nu och kommande vinterhalvår. Däremot fortsätter konsumtionen i löpande priser att öka och hus-

hållen drar i stället ner på sitt sparande för att finansiera de oväntade, högre utgifterna. Sammanta-

get bidrar den svaga utvecklingen av hushållens konsumtion till ett minskat BNP och under 2023 

prognosticeras det att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur enligt Konjunkturinstitutet. 

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. Kom-

munerna hade ett sammantaget resultat på 47 miljarder kronor och enbart tre stycken kommuner 

redovisade ett negativt resultat. Däremot antar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att det reala 

skatteunderlaget kommer minska framöver och BNP-tillväxten kommer försämras. Enligt SKR:s 

prognos för år 2023 kommer även pensionskostnaderna för kommunerna (samt regionerna) att kraf-

tigt öka. Totalt handlar det om en ökning om cirka 17 miljarder kronor för kommuner nästa år i jäm-
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förelse med år 2022. Förklaringen till ökningen beror främst på en kraftig höjning av prisbasbelopp-

et, nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer samt högre löneökningar. I kommu-

nerna är det framförallt det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, som står för cirka 40 procent av kost-

nadsökningen till följd av höjda premier för den avgiftsbestämda delen. 
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Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål Kommentar 

 Målet är uppfyllt Brukarens perspektiv är 

utgångspunkt för verksamheten 

Målet om ett brukarens perspektiv är utgångs-

punkt för verksamheten utvärderas med hjälp 

av sammanlagt fyra indikatorer, dessa handlar 

om: 

• Digital mognad 

• Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkes-

program 

• Gymnasieelever med examen inom 4 år 

• Personalkontinuitet inom hemtjänsten 

Av ovanstående fyra indikatorer kan vi vid 

avstämning av tertial 2 konstatera årsutfall gäl-

lande vår digitala mognad och elever i årskurs 

9 som är behöriga till yrkesprogram. Reste-

rande indikatorer är antingen årsmedelvärden 

eller mätningar som genomförs senare under 

hösten 2022. 

Digital mognad (Dimios)  

Målet för indikatorn är uppnådd och vi gör en 

glädjande förflyttning jämfört med föregående 

år. Den totala förflyttningen uppgår till 10 pro-

cent. Utfallet är 58 procent och målsättningen 

var inför året att öka utfallet i jämförelse med 

tidigare år. Bedömningen är att det är en kom-

bination av aktiviteter som lett till det goda 

utfallet. Sannolikt påverkar bland annat digita-

liseringsseminarium som genomfördes under 

år 2021, projekt DIGframe, IT-forum utveckling, 

RPA projektet, effektkedjan i förvaltningsled-

ningen och en mängd ytterligare initiativ som 

genomförts. 

Elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram  

Målet med indikatorn är uppnått. Utfallet av 

andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram 2022 är nästan fyra procenten-

heter högre än 2021 och fem procentenheter 

högre än 2020. Skillnaden i resultaten mellan 

flickor och pojkar är 2022 inte lika stor som fö-

regående år, drygt fyra procentenheter. Att 

jämföra med skillnaden 2021 på hela 19 procen-

tenheter. 
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Prioriterat mål Kommentar 

Tranängskolan 7–9 har sedan läsåret 19–20 sys-

tematiskt arbetat med att utveckla tillgänglig-

heten i undervisningen i varje klassrum, både 

när det gäller strukturen och innehållet. En in-

sats med namn "processinriktat förändringsar-

bete", PIF, pågår i samverkan med Navet. Det 

har på skolan dessutom skett en utveckling av 

insatser för elever med skolsvårigheter i form 

av en flexverksamhet samt en stödjande verk-

samhet i den såkallade ”studion”. 

För att nå ännu högre måluppfyllelse i juni 2023 

kommer skolan att ha fortsatt fokus på stärkt 

samsyn kring kunskaps- och värdegrundsupp-

draget bland samtliga lärare och övrig pedago-

gisk personal samt stärkt samarbete mellan 

skolorna i samband med övergången från års-

kurs 6 till 7. Även arbete med att främja skol-

närvaron i alla stadier, inte minst i årskurs 7-9, 

samt insatser för att minska skillnaderna i re-

sultaten mellan flickor och pojkar är viktiga 

fokusområden i Tranängskolans och i övriga 

skolenheters fortsatta utvecklingsarbete. 

Övriga indikatorer  

Övriga två indikatorer för målet är andel gym-

nasieelever med examen inom fyra år och per-

sonalkontinuitet inom hemtjänsten. Vid av-

stämning av tertial 2 har vi ännu inte ett sam-

manräknat värde för någon av indikatorerna. 

Däremot kan vi konstatera utfall gällande 

gymnasieexamen inom tre år för elever på Tra-

nemo gymnasieskola. Sammanlagt har 63 ele-

ver, 21 flickor och 42 pojkar, haft möjlighet att 

nå en gymnasieexamen. 84,1% (53 elever) 

nådde i år gymnasieexamen, 81% (17) av flick-

orna och 85,7% (36) av pojkarna. Några ytterli-

gare elever har också fått förlängd kurs till slu-

tet av augusti och kan då ha möjlighet att nå 

examen. Det är en minskning med några pro-

centenheter i jämförelse med föregående år. 

Viktigt att notera gällande indikatorn om gym-

nasieexamen är att denna behöver vägas sam-

man för samtliga elever bosatta i Tranemo 

kommun med möjlighet att nå gymnasieexa-
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Prioriterat mål Kommentar 

men inom fyra år, vilket inte siffrorna ovan 

innefattar. 

Avslutningsvis, när det gäller indikatorn om 

personalkontinuitet inom hemtjänsten, genom-

förs mätningen under hösten och presenteras i 

samband med bokslutet för 2022. Under våren 

genomförde förvaltningen egna stickprov. 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 var en blandning av dubbel-

bemanning, några med fler besök och några 

med färre per dag. I utfallet av stickproven höll 

sig antalet mellan i snitt 10–15, vilket är i linje 

med målvärdet för indikatorn. 

 Målet är uppfyllt Hållbart samhälle 

Målet om ett hållbart samhälle utvärderas med 

hjälp av sammanlagt sex indikatorer, dessa 

handlar om: 

• Trygghetsindex 

• Avtalstrohet 

• Klimatlöften 

• Långtidsarbetslöshet 16–24 år (årsme-

delvärde) 

• Långtidsarbetslöshet 25–64 år (årsme-

delvärde) 

• Invånare som någon gång under året 

erhållit ekonomiskt bistånd (årsmedel-

värde) 

Av ovanstående sex indikatorer kan vi vid av-

stämning av tertial 2 konstatera årsutfall gäl-

lande klimatlöften. Resterande indikatorer är 

antingen årsmedelvärden eller mätningar som 

genomförs senare under hösten 2022. 

Klimatlöften  

Prognosen för våra klimatlöften är att vi inte 

når samtliga av dessa och därmed inte når må-

let under 2022. Den enskilt största anledningen 

till det är att prisökningar på livsmedel innebu-

rit förändringar i matsedeln inom främst skola 

och förskola för att kunna säkerställa en budget 

i balans. Priserna på livsmedel som innebär ett 

lägre klimatavtryck har ökat kraftigt, varför 
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Prioriterat mål Kommentar 

livsmedel som är sämre miljömässigt valts istäl-

let. Vi fortsätter också att hitta former för hur vi 

bäst analyserar klimatpåverkan på inköp och 

därigenom ställer lämpliga krav i upphand-

lingar, där har vi dock inte nått så långt som 

målet för året avser. 

Mer glädjande kan vi konstatera att vi fortsätter 

arbetet med att minska matsvinn samtidigt som 

framtagande av en laddinfrastrukturplan har 

påbörjats där samtal inletts med Tranemo bo-

städer men där vi även tittat på förvaltningens 

behov. Dessa två löften, tillsammans med reste-

rande valda löften för 2022, bedöms uppnås. 

Arbetslöshet  

Indikatorerna kopplat till långtidsarbetslöshet 

utgörs av årsmedelvärde vilket innebär att det 

inte finns utfall på indikatorerna på helår. Där-

emot kan vi se statistik både gällande ålderska-

tegorin 16–24 år och 16–64 år från juli 2022. Här 

kan vi konstatera att det totala antalet inskrivna 

hos arbetsförmedlingen i Tranemo kommun 

minskat för båda ålderskategorierna i jämfö-

relse med samma period föregående år. 

En av de främsta anledningarna till att andel 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen minskar 

bedöms vara att företagen i Tranemo kommun 

går bra och har svårt att rekrytera, vilket inne-

bär att utbildningskraven i vissa fall sänks. Vik-

tigt att ha med sig gällande denna statistik är 

att den inte fångar upp de som återfinns utan-

för Arbetsförmedlingen. Det innebär i prakti-

ken att exempelvis personer som inte uppfyller 

arbetsförmedlingens krav på anställningsbarhet 

inte återfinns i statistiken. De kan exempelvis 

finnas inom ramen för vår arbetsmarknadsen-

het. 

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 
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Prioriterat mål Kommentar 

och hålls löpande uppdaterade. 

Jämför vi årets samlade avtalstrohet om 85% 

med när första mätningen gjordes (70%) så är 

det stora förbättringar. I normalfallet, enligt 

Svenskt Näringsliv, föreligger det en bespa-

ringspotential på 15% när offentliga aktörer gör 

inköp via sina avtalade leverantörer. I Tranemo 

har detta, givet en sammantagen avtalstrohet 

på 85%, teoretiskt lett till lägre inköpskostnader 

på cirka 15 mnkr. Detta går inte per produkt 

eller tjänst att fullt ut följa men vi ser stor eko-

nomisk nytta med att följa avtal. Nedan åter-

finns den teoretiska besparingen för respektive 

sektion, givet deras aktuella avtalstrohet. 

Övriga indikatorer  

Övriga två indikatorer för målet gäller trygg-

hetsindex och erhållande av ekonomiskt bi-

stånd. För dessa båda finns inga utfall avseende 

tertial 2. Däremot kan vi se aktuell statistik för 

perioden mellan januari och augusti 2022 när 

det gäller antal invånare som erhållit ekono-

miskt bistånd. Det totala antalet uppgår till 262 

invånare. I en jämförelse med tidigare år ser vi 

en förbättring då motsvarande siffra uppgick 

till 326 invånare. 

 Målet är uppfyllt 14000 invånare 2035 

Tillväxtmålet om 14 000 invånare år 2035 ut-

värderas med hjälp av sammanlagt fem indika-

torer, dessa handlar om: 

• Företagens upplevelse av dialog mellan 

företagen och kommunen 

• Handläggningstid från när ansökan be-

traktas som fullständig till beslut för 

bygglov för nybyggnad av en- och två-

bostadshus 

• Företagsklimat enligt Svenskt Närings-

liv ranking 

• Företagsklimat enligt ”öppna jämförel-

ser” (insikt) 

• Antal påbörjade detaljplaner 

Av ovanstående fem indikatorer finns årsutfall 

på sammanlagt två stycken, dessa är ”företagens 

upplevelse av dialog mellan företagen och kommu-
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Prioriterat mål Kommentar 

nen” och ”företagsklimat enligt ”öppna jämförel-

ser”. För dessa kan vi konstatera att vi når ett av 

målvärdena. 

Företagens upplevelse av dialog mellan före-

tagen och kommunen 

Betyget har ökat något sedan förra årets enkät 

(från 2,93 till 2,98) vilket gör att vi uppnår det 

uppsatta målet för 2022. Bedömningen till att 

målet uppnås handlar om en kombination av 

insatser och aktiviteter. Bland annat handlar det 

om ett ökat samarbete med föreningen Tillväxt 

Tranemo, organisationen Företagarna Sven-

ljunga och Tranemo samt byggherrar. Dessu-

tom finns företagslots på plats samt att vi har 

infört företagscafé varje onsdag. 

Det är svårt att ge en entydig bild av varför 

målet nås men analysen pekar på att det är en 

kombination av pågående utvecklingsarbete 

som lagt grunden till att vi tar kliv i rätt rikt-

ning. Vidare arbetar förvaltningen fortsatt med 

samverkan med föreningen Tillväxt Tranemo 

och mindre företag samt med att utveckla de 

nätverk som är relativt nya. Vi arbetar även 

vidare med aktiviteter så som luncher, temada-

gar kopplat till kompetensförsörjning och infra-

struktur. Alla dessa delar, och många fler, be-

döms ha god inverkan på måluppfyllelsen. 

Företagsklimat enligt ”öppna jämförelser” 

(insikt)  

Denna indikator når vi inte målvärdet på för 

2022. Mätningen hänger på faktiska ärenden 

som företag eller privatpersoner har haft i sam-

band med kontakt med myndighetsutövning 

på bygg- och miljö. På grund av pandemin har 

företagsbesöken varit färre och fler av dem har 

skett digitalt. Antalet byggärenden ökade un-

der 2021 och var fortsatt hög under våren 2022. 

För att nå upp till målvärdet på sikt riktas pri-

märt fokus mot att arbeta vidare med service 

inom bygg- och miljö. Miljöhandläggare ligger 

efter i tillsyn och hoppas kunna arbeta ikapp de 

ärenden som inte hunnits med hittills under 

2022. Det under förutsättning att det fortsatt 
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inte är problem med att rekrytera handläggare. 

Vi arbetar också vidare med att utveckla sam-

verkan i föreningen Tillväxt Tranemo och orga-

nisationen Företagarna Svenljunga och Tra-

nemo med syfte att öka på förståelsen i hand-

läggningen inom myndighetsutövning för 

bygg- och miljö. 

Vi kommer utöver ovanstående arbeta mer 

med att kommunicera om myndighetsutövning 

och samverkan mellan Gislaved och Tranemo 

samt kommunicera bra saker som händer uti-

från de ärenden som myndighet bereder. Vi 

arbetar också med att ta fram detaljplaner som 

stöttar byggingenjörernas beredning av ären-

den och som underlättar deras beslut och gör 

våra kunder/brukare nöjda. 

Övriga indikatorer  

Glädjande när vi gör avstämningar på andra 

indikatorer för målet om 14 000 invånare 2035 

(som inte är årsmått) är att vår handläggnings-

tid avseende bygglov fortsatt visar på fina ut-

fall. För tertial 2 uppgår medianen till 13 dagar, 

vilket är fem dagar förre än målvärdet. För-

hoppningen är att kunna bibehålla detta utfall 

även resterande del av året. 

Vi ser också att vi vid avstämning av tertial 2 

har fina utfall avseende vårt detaljplanearbete. 

Per den 31 augusti återfinns åtta pågående de-

taljplaner, vilket är betydligt fler än det satta 

målvärdet. Även här är förhoppningen att 

kunna bibehålla de goda utfallen resterande del 

av året. 

Slutligen kan vi konstatera att vi vid avstäm-

ning per den 31 augusti inte fått utfall på indi-

katorn som heter ”företagsklimat enligt svenskt 

näringslivs ranking”. Däremot har resultatet på 

de olika delarna i mätningen presenterats (men 

inte rankingen). Utifrån detta är bedömningen 

att vi inte kommer nå målvärdet för 2022. 

 Målet är uppfyllt Attraktiv arbetsgivare 

Målet om en attraktiv arbetsgivare utvärderas 

med hjälp av sammanlagt tre indikatorer, dessa 

handlar om: 
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• Medarbetares möjlighet till inflytande i 

verksamhetsplanering (enligt styrmo-

dellen) 

• Sjukfrånvaro  

• Hållbart medarbetarengagemang 

Av dessa tre är det en indikator, "Medarbetarnas 

möjlighet till delaktighet i verksamhetsplanering i 

enlighet med styrmodell för Tranemo kommun", 

som har ett helårsutfall. Glädjande kan vi kon-

statera att vi gör en ordentlig ökning med hela 

18 procentenheter i jämförelse med tidigare år. 

Den totala sjukfrånvaron uppgår vid tertial 2 

till 6,8 procent jämfört med 6,6 procent frånvaro 

vid samma avstämning år 2021. Årets sjukfrån-

varo sett till sjukfrånvaro för respektive månad 

följer tidigare sjukfrånvaromönster med undan-

tag från årets första månader. Den sjukfrånva-

rotopp vi inledde året med, föranledd av pan-

demin och årliga influensan, kommer att på-

verka sjukfrånvaromåttet under året och vi 

kommer sannolikt inte att minska sjukfrånva-

ron i år jämfört med förra året. Däremot är det 

inte otänkbart att vi når målet om en lägre sjuk-

frånvaro än 7,7 % (2020 års sjukfrånvaro). Abso-

lut symtomfrihet som har krävts för att få vara 

på jobbet har bidragit till högre sjukskrivnings-

tal och påverkade våra verksamheter vid pan-

demivågen i början av året. 

Den tredje indikatorn för målet, hållbart med-

arbetarengagemang (HME), är ett index som 

beräknas utifrån resultaten för de tre delindex 

motivation, ledarskap och styrning. HME-

frågorna ingår i vår medarbetarenkät som görs 

under hösten. Därmed finns inga utfall att pre-

sentera vid avstämning av tertial 2 utan indika-

torn rapporteras i samband med bokslutet för 

2022. Begreppet medarbetarengagemang an-

vänds generellt för att beskriva medarbetarnas 

motivation och förutsättningar att göra sitt 

bästa för organisationen. Engagemanget inne-

bär också att medarbetarna i någon mån för-

verkligar sig själva och upplever personlig ut-

veckling i arbetet, vilket är bra för såväl indivi-
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den som arbetsgivaren. Höstens fokus på sekt-

ionsspecifika kompetensförsörjningsplaner är 

ett led i arbetet med att skapa förutsättningar 

för medarbetarengagemang och kommer san-

nolikt att öka HME-index på sikt i takt med att 

de aktiviteter och insatser som anges i planerna 

genomförs på respektive sektion. 

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten 

Indikator Kommentar 

Digital mognad (DiMiOS) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Ja, målet för indikatorn är uppnådd och vi gör 

en glädjande förflyttning jämfört med föregå-

ende år. Den totala förflyttningen uppgår till 

10 %. Utfallet är 58 % och målsättningen var 

inför året att öka utfallet i jämförelse med tidi-

gare år. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Sannolikt påverkar digitaliseringsseminarium 

under 2021, projekt Digframe, IT forum ut-

veckling, RPA projektet, effektkedjan i förvalt-

ningsledningen och ytterligare initiativ som 

genomförts. 

Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Fortsatt utveckling pågår och det mest påtag-

liga är att vi inom kort kommer arbeta aktivt 

med förvaltningsobjekt för att skapa kontroll 

över vår förvaltning av digitala system, inform-

ationssäkerhet och dataskydd. 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkespro-

gram, hemkommun, andel (%) 

Målet med indikatorn är uppnått. Utfallet av 

andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram 2022 är nästan fyra procenten-

heter högre än 2021 och fem procentenheter 

högre än 2020. Skillnaden i resultaten mellan 

flickor och pojkar är 2022 inte lika stor som fö-

regående år, drygt fyra procentenheter. Att 

jämföra med skillnaden 2021 på hela 19 procen-

tenheter. 

Tranängskolan 7–9 har sedan läsåret 19–20 sys-
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Indikator Kommentar 

tematiskt arbetat med att utveckla tillgänglig-

heten i undervisningen i varje klassrum, både 

när det gäller strukturen och innehållet. En in-

sats med namn "processinriktat förändringsar-

bete", PIF, pågår i samverkan med Navet. Det 

har på skolan dessutom skett en utveckling av 

insatser för elever med skolsvårigheter i form 

av en flexverksamhet samt en stödjande verk-

samhet i den såkallade ”studion”. 

För att nå ännu högre måluppfyllelse i juni 2023 

kommer skolan att ha fortsatt fokus på stärkt 

samsyn kring kunskaps- och värdegrundsupp-

draget bland samtliga lärare och övrig pedago-

gisk personal samt stärkt samarbete mellan 

skolorna i samband med övergången från års-

kurs 6 till 7. Även arbete med att främja skol-

närvaron i alla stadier, inte minst i årskurs 7-9, 

samt insatser för att minska skillnaderna i re-

sultaten mellan flickor och pojkar är viktiga 

fokusområden i Tranängskolans och i övriga 

skolenheters fortsatta utvecklingsarbete. 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hem-

kommun, andel (%) 

Vid avstämning av tertial 2 har vi ännu inte ett 

sammanräknat värde för indikatorn då den dels 

avser gymnasieexamen inom fyra år, men också 

för att den ska räknas samman för alla elever 

bosatta i Tranemo kommun (oavsett gymnasie-

behörighet). 

Däremot kan vi konstatera utfall gällande 

gymnasieexamen inom tre år för elever på Tra-

nemo gymnasieskola. Av sammanlagt 67 elever 

studerade 42 på högskoleförberedande pro-

gram (HP) och 25 elever på yrkesförberedande 

program (YP). Av dessa 67 har tre elever stude-

rat på yrkesprogram genom introduktionspro-

grammet programinriktat val och en elev har 

följt ett högskoleförberedande program genom 

introduktionsprogrammet individuellt alterna-

tiv. Därmed har 63 elever, 21 flickor och 42 poj-

kar, haft möjlighet att nå en gymnasieexamen. 

84,1% (53 elever) nådde i år gymnasieexamen, 

81% (17) av flickorna och 85,7% (36) av pojkar-

na. Detta är en liten minskning i jämförelse med 

tidigare år. 
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Indikator Kommentar 

Skolans utvecklingsområden 

Skolan ska under kommande läsår fortsätta 

med insatsen gällande språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt. Lärarna är mycket posi-

tiva till satsningen och majoriteten önskar att 

den ska fortsätta i någon form. Läslyftet har 

bland annat gett lärarna nya verktyg och meto-

der i sin undervisning. I arbetet med att ut-

veckla elevernas läsförståelse kommer pro-

gramgrupperna att kartlägga och systematisera 

elevernas läsande på de olika programmen. 

Arbetet med att följa upp elevers när-

varo/frånvaro är fortfarande ett förbättringsom-

råde. Klassavstämningarna har gett en ökad 

likvärdighet i hanterandet av hög frånvaro, 

men arbetet för att hitta orsakerna till frånvaron 

behöver utredas för varje enskild elev genom 

fler frånvarokartläggningar. 

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel-

värde 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Mätningen sker under hösten och presenteras i 

samband med bokslutet för 2022. Däremot har 

förvaltningen genomfört egna stickprov avse-

ende indikatorn. Sammanlagt genomfördes 20 

stickprov under vecka 16 och 17 inom hem-

tjänst Dalstorp och Limmared/Länghem. I utfal-

let 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 dubbel-

bemanning, 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. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

För att berika analysen ytterligare skulle paral-

leller kunna dras till den undersökning som 

kallas för "vad tycker de äldre om äldreomsor-

gen?" Sedan 2013 har socialstyrelsen årligen 

(med undantag av år 2021) genomfört den nat-

ionella enkätundersökningen som riktar sig till 

personer 65 år och äldre som bor i ordinärt bo-
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Indikator Kommentar 

ende med stöd av hemtjänst eller som bor på 

särskilt boende för äldre (säbo). I utfallet för 

Tranemo kommun kan vi se goda resultat både 

gällande hemtjänsten och särskilt boende, vilket 

skulle kunna vara en av förklaringarna till god 

personalkontinuitet inom hemtjänsten. 

Hållbart samhälle 

Indikator Kommentar 

Trygghetsindex 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

I dagsläget går det inte svara på om vi uppnått 

målet för indikatorn då trygghetsmätningen 

pågår under november månad. Resultatet pre-

senteras därmed i samband med årsredovis-

ningen. Planering sker just nu i polisområde 

Älvsborg för att kommunerna i området till-

sammans med polisen ska utforma undersök-

ningen på ett så bra sätt som möjligt. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Förutsättningarna för goda utfall i mätningarna 

finns. Under årets första åtta månader har för-

valtningens aktiva arbete med såkallade läges-

bilder fortsatt, inom ramen för det arbetssätt 

som kallas för EST (effektiv samordning för 

trygghet). Lägesbilderna hittills i år visar på att 

det överlag råder en förhållandevis hög trygg-

hetsgrad i kommunen. De delar som särskilt 

under året stuckit ut negativt är framförallt 

kopplade till bedrägerier och stölder. En sam-

manvägande bedömning av sommaren i ett 

trygghetsperspektiv (från både förvaltningen 

och polisen) visar på att det varit förhållandevis 

lugnt. 

Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Vårt trygghetsarbete är ett långsiktigt arbete, 

där mindre enskilda insatser per automatik inte 

visas i någon statistik. Däremot är bedömning-

en genom vårt EST-arbete att vi lägger god 

grund för både trygghetsfrämjande och brotts-
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Indikator Kommentar 

förebyggande arbete samt samverkan med 

nyckelaktörer över tid, vilket högst troligt 

kommer bidra till ett tryggare Tranemo kom-

mun. 

Avtalstroheten ska öka 

T2 (bokslut 2021)  

Servicesektionen 95% (97%) 

Lärandesektionen 84% (69%) 

Omsorgssektionen 84% (81%) 

Samhällssektionen 85% (85%) 

Kommunen 85 % (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 85% 

med när första mätningen gjordes (70%) så är 

det stora förbättringar. I normalfallet, enligt 

Svenskt Näringsliv, föreligger det en bespa-

ringspotential på 15% när offentliga aktörer gör 

inköp via sina avtalade leverantörer. I Tranemo 

har detta, givet en sammantagen avtalstrohet 

på 85%, teoretiskt lett till lägre inköpskostnader 

på cirka 15 mnkr. Detta går inte per produkt 

eller tjänst att fullt ut följa men vi ser stor eko-

nomisk nytta med att följa avtal. Nedan åter-

finns den teoretiska besparingen för respektive 

sektion, givet deras aktuella avtalstrohet. 

Servicesektionen - 0,7 mnkr 

Lärandesektionen - 4,0 mnkr 

Omsorgssektionen - 2,9 mnkr 

Samhällssektionen - 7,3 mnkr 

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 för-

ändringar i matsedeln inom skola och förskola 

måste göras för att budgeten ska hållas. Priser-

na på livsmedel som innebär ett lägre klimatav-
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Indikator Kommentar 

tryck har ökat kraftigt, varför livsmedel som är 

sämre miljömässigt måste väljas istället. Dock 

fortsätter arbete med att minska matsvinnet. Vi 

jobbar med att hitta formerna för hur vi kan 

hitta och 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 prioriteringslista är framtagen både för för-

valtningen likväl som Tranemo bostäder. Ladd-

stolpar är uppsatta i år på Gudarpsgatan. För-

utsättningar för en solcellsanläggning under-

söks vid utbyggnad av Returen. I och med om-

byggnaden kommer även åtgärder göras för att 

underlätta återbruk. På biblioteket har bland 

annat brädspel och programmeringsklossar 

Microbits erbjudits för utlåning. 

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? 

Indikatorn är ett årsmedelvärde vilket innebär 

att det inte finns något utfall avseende tertial 2. 

Däremot kan vi se på aktuell statistik (från juli 

2022) att den totala andelen inskrivna hos Ar-

betsförmedlingen i Tranemo kommun (16–24 

år) minskat i jämförelse med samma period 

föregående år. Andel inskrivna arbetslösa upp-

går till 5,4 %, vilket är en minskning med 2,9 % 

i jämförelse med samma period föregående år. 

Vi kan också konstatera att både andelen öppet 

arbetslösa, som är den grupp arbetssökande utan 

arbete som aktivt söker jobb och som omgående kan 

börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknads-

politiskt program samt andelen arbetslösa i pro-

gram, som är den grupp personer som deltar i något 

program (arbetsmarknadsutbildning, validering, 

arbetspraktik, jobbgaranti för ungdomar mm.) har 
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Indikator Kommentar 

minskat i jämförelse med tidigare år. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

En av de främsta anledningarna till att andel 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen minskar 

bedöms vara att företagen i Tranemo går bra 

och har svårt att rekrytera, vilket innebär att 

utbildningskraven i vissa fall sänks. Viktigt att 

ha med sig gällande denna statistik är att den 

inte fångar upp de som återfinns utanför Ar-

betsförmedlingen. Det innebär i praktiken att 

exempelvis personer som inte uppfyller arbets-

förmedlingens krav på anställningsbarhet inte 

återfinns i statistiken. De kan exempelvis finnas 

inom ramen för vår arbetsmarknadsenhet. Vi 

ser också att det finns en risk att många ung-

domar väljer att inte skriva in sig på Arbets-

förmedlingen på grund av att man tror att man 

fixar det själv. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med att hitta 

ungdomar som har hamnat i psykisk ohälsa. 

Dessa ungdomar saknas troligtvis också i sta-

tistiken. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 

andel (%) av arbetslösa 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Indikatorn är ett årsmedelvärde vilket innebär 

att det inte finns något utfall avseende tertial 2. 

Däremot kan vi se på aktuell statistik (från juli 

2022) att den totala andelen inskrivna hos Ar-

betsförmedlingen i Tranemo kommun (16–64 

år) minskat i jämförelse med samma period 

föregående år. Andel inskrivna arbetslösa upp-

går till 3,6 %, vilket är en minskning med 1,5 % 

i jämförelse med samma period föregående år. 

Vi kan också konstatera att både andelen öppet 

arbetslösa, som är den grupp arbetssökande utan 

arbete som aktivt söker jobb och som omgående kan 

börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknads-

politiskt program samt andelen arbetslösa i pro-

gram, som är den grupp personer som deltar i något 

program (arbetsmarknadsutbildning, validering, 

arbetspraktik, jobbgaranti för ungdomar mm.) har 

minskat i jämförelse med tidigare år. 
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Indikator Kommentar 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

En av de främsta anledningarna till att andel 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen minskar 

bedöms vara att företagen i Tranemo går bra 

och har svårt att rekrytera, vilket innebär att 

utbildningskraven i vissa fall sänks. Viktigt att 

ha med sig gällande denna statistik är att den 

inte fångar upp de som återfinns utanför Ar-

betsförmedlingen. Det innebär i praktiken att 

exempelvis personer som inte uppfyller arbets-

förmedlingens krav på anställningsbarhet inte 

återfinns i statistiken. De kan exempelvis finnas 

inom ramen för vår arbetsmarknadsenhet. 

Invånare som någon gång under året erhållit 

ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Indikatorn är ett årsmått vilket innebär att det 

inte finns något utfall avseende tertial 2. Däre-

mot kan vi se aktuell statistik för perioden mel-

lan januari och augusti 2022 när det gäller antal 

invånare som erhållit ekonomiskt bistånd. Det 

totala antalet uppgår till 262 invånare. I en jäm-

förelse med tidigare år ser vi en förbättring då 

motsvarande siffra uppgick till 326 invånare. 

  

14000 invånare 2035 

Indikator Kommentar 

Företagens upplevelse av dialog mellan företa-

gen och kommunen 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Betyget har ökat något sen förra årets enkät 

från 2,93 till 2,98, vilket gör att vi når det upp-

satta målvärdet för 2022. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Ökat samarbete med föreningen Tillväxt Tra-

nemo, organisationen 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? 

Det är svårt att ge en entydig bild av varför 
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Indikator Kommentar 

målet nås men analysen pekar på att det är en 

kombination av pågående utvecklingsarbete 

som lagt grunden till att vi tar kliv i rätt rikt-

ning. Vidare arbetar förvaltningen fortsatt med 

samverkan med föreningen Tillväxt Tranemo 

och mindre företag samt med att utveckla de 

nätverk som är relativt nya. Vi arbetar även 

vidare med aktiviteter så som luncher, temada-

gar kopplat till kompetensförsörjning och infra-

struktur. Alla dessa delar, och många fler, be-

döms ha god inverkan på måluppfyllelsen. 

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? 

Median för T1= 10 

Median för T2= 13 

Ja, Tranemo kommun håller samma nivå för 

median som 2021. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Byggfrågor i samverkan med Gislaveds kom-

mun fungerar bra. Vi jobbar med Rättviksmo-

dellen där rådgivning och service är en del av 

arbetet. Trots Corona och hög belastning så har 

personalen lyckats att jobba på bra i frågorna. 

Många av Tranemo kommuns detaljplaner är 

gamla och ibland svåra att ta beslut kring kopp-

lat till bygglov. Trots detta klarar bygglovsin-

genjörerna att hålla uppe en bra handlägg-

ningstid. 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Vid avstämning av tertial 2 (31 augusti) är inte 

rankingen presenterad. Vad vi kan se av enkä-

ten så kommer vi troligtvis att sjunka något, 

men vi har samma nivå som de flesta Sjuhä-

radskommuner förutom Vårgårda och Herr-

ljunga som tillhör landets bäst rankade kom-

muner. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Åtgärder pågår för att förbättra dialog och 

samverkan med näringslivet, bland annat ge-

nom företagslots, lotscafé och samverkan med 
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Indikator Kommentar 

Tillväxt Tranemo. 

Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Vi vet ännu inte resultatet av rankningen, men 

en åtgärdsplan för att förbättra företagsklimatet 

ytterligare är framtagen. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Målet för indikatorn uppnås inte. Tranemo 

kommun har dock ett acceptabelt utfall på 73 

(mål 75) med en plats på 117 (mål 88). 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Mätningen hänger på faktiska ärenden som 

företag eller privatpersoner har haft i samband 

med kontakt med myndighetsutövning på 

bygg- och miljö. På grund av Corona har före-

tagsbesöken varit färre och fler av dem har 

skett digitalt. Antalet byggärenden ökade un-

der 2021 och var fortsatt hög under våren 2022. 

Om vi inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Jobba vidare med service inom bygg- och miljö. 

Miljöhandläggare ligger efter i tillsyn och hop-

pas kunna jobba ikapp de ärenden som inte 

hunnits med under 2022. Det under förutsätt-

ning att det fortsatt inte är problem med att 

rekrytera handläggare. Vi jobbar med att ut-

veckla samverkan i föreningen Tillväxt Tra-

nemo och organisationen Företagarna Sven-

ljunga och Tranemo med syfte att öka på för-

ståelsen i handläggningen inom myndighetsut-

övning för bygg- och miljö. Vi kommer jobba 

mer med att kommunicera om myndighetsut-

övning och samverkan mellan Gislaved och 

Tranemo samt kommunicera allt bra som hän-

der (i den mån det går) utifrån de ärenden som 

myndighet bereder. Vi jobbar med att ta fram 

detaljplaner som stöttar byggingenjörernas be-

redning av ärenden och som underlättar deras 

beslut och gör våra kunder/brukare nöjda. 

Antal påbörjade detaljplaner Har vi uppnått målet för indikatorn? 
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Indikator Kommentar 

Ja vi uppfyller målet. Under 2021 arbetades det 

med fyra detaljplaner, för tertial 1 2022 är siff-

ran nio. Under tertial 2 ligger siffran på åtta 

detaljplaner. Detaljplanens komplexitet styr hur 

många planer vi kan ha igång samtidigt. 

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/första halvåret 2021. Beroende på detalj-

planens komplexitet så avgör det hur vi kan 

lägga de resurser vi har på varje detaljplan. 8 

detaljplaner är en bra siffra på två planarkitek-

ter. 

Attraktiv arbetsgivare 

Indikator Kommentar 

Medarbetarnas möjlighet till delaktighet i verk-

samhetsplanering i enlighet med styrmodell för 

Tranemo kommun. 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Ja, målet för indikatorn är uppnått. Föregående 

år uppgick utfallet av mätningen till 54 %. Mål-

sättningen för 2022 är att öka från föregående 

års mätning. Årets utfall visar att 72 % av re-

spondenterna uppger att de varit delaktiga i 

planeringsprocessen, vilket är en förbättring 

med 18 % jämfört med tidigare år. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

För att nå målet har ett antal aktiviteter genom-

förts. Den främsta aktiviteten har handlat om 

informationsinsatser kopplat till vikten av 

medarbetardelaktighet, vilket är en av de mest 

bärande delarna i vår styrmodell. 

Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Även om vi gör en glädjande förflyttning och 

når målet behöver vi fortsatt se till att fler av 

organisationens medarbetare känner sig delakt-

iga i planeringsprocessen. Den främsta nyckeln 
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Indikator Kommentar 

till detta är att stärka organisationens chefer 

före och under planeringsprocessen för att sä-

kerställa att denna dimension tas med. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Den totala sjukfrånvaron uppgår vid tertial 2 

till 6,8 procent jämfört med 6,6 procent frånvaro 

2021. Sjukfrånvaronivån går att jämföra med 

tiden innan pandemin. Årets sjukfrånvaro sett 

till sjukfrånvaro för respektive månad följer 

tidigare sjukfrånvaromönster med undantag 

från årets första månader. Den sjukfrånvaro-

topp vi inledde året med, föranledd av pande-

min och årliga influensan, kommer att påverka 

sjukfrånvaromåttet under året och vi kommer 

sannolikt inte att minska sjukfrånvaron i år 

jämfört med förra året. Absolut symtomfrihet 

som har krävts för att få vara på jobbet har bi-

dragit till högre sjukskrivningstal och påver-

kade våra verksamheter vid pandemivågen i 

början av året. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Chefer i en organisation sitter på viktiga nyck-

lar för att minska sjukfrånvaron. Vi kan fort-

sätta arbetet med att minska sjukfrånvaron ge-

nom att exempelvis 

• Tidigt fånga upp signaler vid ökad sjuk-

frånvaro 

• Se till att det finns en plan för återgång i 

arbete vid sjukskrivning 

• Verka för deltidssjukskrivning istället 

för heltidssjukskrivning 

• Arbetsanpassning 

Genomgång av rehabiliteringsärenden och att 

säkerställa ett verksamhetsnära chefsstöd är 

andra insatser som gjorts under året. 

Med ett väl fungerande systematiskt arbetsmil-

jöarbete kan vi som arbetsgivare också hantera 

de risker som finns på arbetsplatsen, motverka 

skador och ohälsa samt underlätta för återgång 

vid sjukskrivning. Hälsoprofilsbedömningar, 

arbete med aktivt medarbetarskap och målma-
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Indikator Kommentar 

tris-teamarbete är andra aktiviteter som i det 

längre perspektivet syftar till lägre sjukfrån-

varo. 

Om i inte uppnått målet, vad planerar vi göra 

för att uppnå? 

Fortsatt arbete utifrån ovanstående strategier 

och aktiviteter. 

  

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommu-

nen - Totalindex 

Har vi uppnått målet för indikatorn? 

Indikatorn är ett årsmått och rapporteras i sam-

band med bokslutet för 2022. Därmed finns 

inga utfall att presentera vid avstämning av 

tertial 2. 

Skriv en kort beskrivning av vad vi gjort för 

att uppnå målet för indikatorn: 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett 

index som beräknas utifrån resultaten för de tre 

delindex motivation, ledarskap och styrning. 

HME-frågorna ingår i vår medarbetarenkät 

som görs under hösten. HME-frågorna består 

av nedanstående frågor: 

Motivation 

1. Mitt arbete känns meningsfullt. 

2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 

arbete. 

3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 

Ledarskap 

1. Min närmaste chef visar uppskattning 

för mina arbetsinsatser. 

2. Min närmaste chef visar förtroende för 

mig som medarbetare. 

3. Min närmaste chef ger mig förutsätt-

ningar att ta ansvar i mitt arbete. 

Styrning 

1. Jag är insatt i min arbetsplats mål. 

2. Min arbetsplats mål följs upp och ut-

värderas på ett bra sätt. 

3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 

arbete. 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de 
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Indikator Kommentar 

viktigaste förutsättningarna för en organisat-

ions förmåga att nå goda resultat. HME syftar 

till att utvärdera de delar av arbetsgivarpoliti-

ken som handlar om att styra mot bra resultat 

genom att ge förutsättningar för ett starkt med-

arbetarengagemang. Begreppet medarbetaren-

gagemang används generellt för att beskriva 

medarbetarnas motivation och förutsättningar 

att göra sitt bästa för organisationen. Ibland 

används även ord som ”viljan att göra det lilla 

extra”, för att ringa in begreppet. Engage-

manget innebär också att medarbetarna i någon 

mån förverkligar sig själva och upplever per-

sonlig utveckling i arbetet, vilket är bra för så-

väl individen som arbetsgivaren. 

Höstens fokus på sektionsspecifika kompetens-

försörjningsplaner är ett led i arbetet med att 

skapa förutsättningar för medarbetarengage-

mang och kommer sannolikt att öka HME-

index på sikt i takt med att de aktiviteter och 

insatser som anges i planerna genomförs på 

respektive sektion. 

Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

 Ledarskap  Tertial 2 2022 
 Kvalitén uppnås 

inte 

2022-09-07 

 

Genomförd planering 

I år är det 91% av de 

rapporterande enheterna 

som har en fullständig 

planering vid uppfölj-

ningstillfället. Detta är 

en förbättring med 6% 

sedan föregående år vil-

ket är positivt, men det 

är fortsatt inte accepta-

belt att inte 100% av 

verksamheterna lyckas 

planera sin verksamhet 

innan deadline. 

Delaktighet i budget-
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

process 

Gällande andel chefer 

som känner sig tillräck-

ligt delaktiga i budget-

processen uppgår utfal-

let i mätningen till 83 %. 

Målsättningen är att 

samtliga chefer ska 

känna sig delaktiga i 

budgetprocessen vilket 

gör att kvalitetsfaktorn 

för året inte uppnås till 

fullo. 

 

(Tobias Edoff) 

 Effektiva proces-

ser  
Tertial 2 2022  Kvalitén uppnås 

2022-09-22 

 

Under året ska varje 

sektion definiera ett an-

tal digitaliseringssats-

ningar, både på kort och 

lång sikt. Mätningen 

avser andel satsningar 

för helår 2022 i procent 

som är genomförda. De 

allra flesta identifierade 

digitaliseringsinitiativ är 

påbörjade och pågående 

enligt plan. 

 

(Tobias Edoff) 

 Ekonomistyrning  Tertial 2 2022  Kvalitén uppnås 

2022-09-21 

 

Vid avstämning av terti-

al 2 kan vi glädjande 

konstatera att samtliga 

sektioner prognostiserar 

en budget i balans, 

sammanlagt är progno-

sen ett resultat för sekt-

ionerna på 3,6 mnkr. 

Dessutom har ett nytt 
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

budgetförslag för 5-årig 

investeringsbudget med 

tillhörande lokalförsörj-

ningsplan har tagits 

fram, redovisats och 

ligger som förslag till 

politik i budgetförslag 

inför 2023. I samband 

med budgetuppföljning-

arna har investerings-

planen fått ett mer 

transparent utseende. 

Varje månad rapporteras 

utfall, prognos och even-

tuell ombudgetering. 

 

(Tobias Edoff) 

 Kompetensför-

sörjning  
Tertial 2 2022 

 Kvalitén är på väg 

att uppnås 

2022-09-08 

 

Under årets första åtta 

månader har samman-

lagt 117 stycken anställ-

ningar genomförts, för-

delat på sammanlagt 137 

utannonserade tjänster. 

Anledningen till att an-

del tillsatta tjänster är 

högre än antal annonse-

rade tjänster är att en 

annonsering (inom ex-

empelvis omsorgen) kan 

söka fler än en kandidat. 

Sammanlagt är 26 styck-

en rekryteringar av-

brutna, vilket motsvarar 

ca 19 %. Det är en liten 

ökning i jämförelse med 

avstämning vid T1 (17 

%). Totalt antal ansök-

ningar under årets första 

tertial uppgår till 1454 

stycken, det innebär i 

snitt ca 11 ansökningar 
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Kvalitetsfaktor Period Grad av kvalitet Kommentar 

per utlagd annons. Det 

är något mindre än vid 

T1-avstämningen, då låg 

siffran på 12 ansökning-

ar per annons i snitt. 

 

(Tobias Edoff) 

Ledarskap 

  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

  Andel verksamheter 

som genomfört plane-

ring  

 

 

2 022 2022-09-07 

 

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 2022-09-07 

 

En utvärdering har skett i enlighet med plan gällande 

hur delaktiga organisationens chefer känner sig i bud-

getprocessen. Frågan som cheferna fått besvara är föl-

jande: Känner du dig tillräckligt delaktig i budgetpro-

cessen? Sammanlagt har 47 av 55 chefer besvarat enkä-

ten. Andelen som svarar att man känt sig delaktig upp-

går till 83 %. Överlag återfinns i mätningen en jämn 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

spridning mellan sektionerna. 

 

(Tobias Edoff) 

Effektiva processer 

  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

  Följsamhet digitali-

seringssatsningar -

 andel (%)  

 

 

2 022 2022-09-22 

 

Under året ska varje sektion definiera ett antal digitali-

seringssatsningar, både på kort och lång sikt. Mätningen 

avser andel satsningar för helår 2022 i procent som är 

genomförda. 

Nuläge tertial 2 

De allra flesta identifierade digitaliseringsinitiativ är 

påbörjade och pågående enligt plan. 

Från lärandesektionen kan konstateras att satsningen 

kopplat till lansering av digitala lärresurser är genom-

förd. "En väg in" gäller både att få inspiration, beställ-

ningar, direktiv och förfrågan om att få nya digitala lär-

resurser till verksamheten. 600-700 digitala lärresurser 

har klassificerats och informationen är tillgänglig för alla 

medarbetare inom Lärandesektionen samt för sektor 

Lärande i Ulricehamn. Initiativet innebär i korthet 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. 

Utöver ovanstående kan för lärandesektionen konstate-

ras att arbetet med införande av digitala nationella prov 

fortsätter och kommer att ske succesivt. Start för digitala 

nationella prov är för gymnasiet höstterminen 2024 och 

för grundskolan vårterminen 2025. För att hantera ut-

vecklingsområdet används ett gemensamt mötesforum i 

samarbete med Ulricehamns kommun och IT-

funktionen. Under våren har gruppen träffats vid 4 till-

fällen. Utifrån arbetet är nu Tranemo kommun en del av 
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  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

Skolfederationen som är en förutsättning för genomfö-

rande och under våren beställdes en nätverksanalys som 

också utförts av ATEA på Tranängskolan 7-9 samt på 

Tranemo Gymnasieskola. Arbetet fortsätter med att in-

terna resurser på IT-funktionen genomför undersökning 

på F-6 skolorna. Deltagarna deltar också regelbundet i 

Skolverkets webinarier. Lokalt för Tranemo kommun 

finns också en styrgrupp där rektorer från grundskola 

och gymnasiet deltar. 

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 arbe-

tet med övergång till e-arkiv håller Tranemo kommun 

tillsammans med Boråsregionen och sjuhäradskommu-

nerna 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. Arbetet går 

enligt plan. 

Inom samhällssektionen arbetas det med digitala sats-

ningar inom framförallt kostverksamheten och fritids-

verksamheten. 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 inspirations-

inhämtning. 

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. 

 

(Tobias Edoff) 
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Ekonomistyrning 

  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

  Budgetföljsamhet 

hos chefer - avvikelse 

i % (sammanvägt drif-

ten)  

 

 

Tertial 

2 2022 

2022-09-21 

 

Vid avstämning av tertial 2 kan vi glädjande konstatera 

att samtliga sektioner prognostiserar en budget i balans. 

Fördelningen per sektion är följande: 

Samhällssektionen 0,2 mnkr 

Lärande 0 mnkr 

Omsorg 3 mnkr 

Service 0,4 mnkr 

Sammanlagt: 3,6 mnkr. 

  

 

(Tobias Edoff) 

  Investeringsupp-

följning & budgetering  

 

 

Tertial 

2 2022 

2022-09-07 

 

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 

2 2022 

2022-09-08 

 

Under årets första åtta månader har sammanlagt 117 

stycken anställningar genomförts, fördelat på 137 utan-

nonserade tjänster. En utannonserad annons kan gene-

rera fler anställningar ( inom exempelvis omsorgen och 

lärande) där fler än 1 medarbetare sökes. Under peri-

oden har 26 rekryteringar avbrutits, detta vid svårrekry-



35 (143) 

 

 

 

 

  Kvalitetsindikator 
Pe-

riod 
Kommentar 

terade bristyrken där behöriga sökande saknas vid ut-

annonserade tjänster. Exempel på svårrekryterade yr-

kesgrupper sjuksköterskor, terapeuter, psykologer, mo-

dersmålslärare och förskollärare. 

Jämfört med avstämning av tertial 1 kan vi konstatera 

att andelen avbrutna rekryteringar ökat från ca 17 % 

(T1) till ca 19 % (T2). 

  

 

(Tobias Edoff) 

  Antal ansökningar 

per rekryteringsannons 

(snitt)  

 

 

Tertial 

2 2022 

2022-09-08 

 

Totalt antal annonseringar är under årets första åtta må-

nader 137 stycken. Totalt på dessa tjänster har 1454 

stycken ansökningar gjorts. I snitt återfinns därför ca. 11 

stycken (11,3) ansökningar per utannonserad tjänst. No-

terbart är att det skiljer sig betydligt i antal ansökningar 

beroende på vilka tjänster som annonseras. Vi ser tyd-

liga svårigheter med rekryteringar inom framförallt 

myndighetsfunktionen, sociala stödteamets personal, 

sjuksköterskor, terapeuter och förskollärare. 

I jämförelse med tertial 1 har det skett en ytterst margi-

nell minskning per rekryteringsannons, då var det i snitt 

12 ansökningar per annons. 

 

 

(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 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag i snitt under planperioden. 

• Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till 

minst 100 procent i snitt under planperioden. 

• Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella 

statsbidrag i snitt under planperioden. 

• Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska. 

• Soliditeten för kommunen ska vara oförändrad eller öka. 

Balanskravsresultat 

Balanskravsresultatet ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För året prognosticeras det att balanskravet kommer uppgå till 5,2 procent av skatte- och bidragsin-

täkter vilket indikerar på att målet kommer uppnås. 

Sett över tid har balanskravresultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag varit nere 

på 0,6 procent vilket gör årets prognos till ett mycket starkt nyckeltal. Desto starkare nyckeltalet är, 

ju mer utrymme finns det över en längre tid att självfinansiera investeringar och ha ett starkt finan-

siellt handlingsutrymme. 

Självfinansieringsgrad 

Inom den skattefinansierade verksamheten ska självfinansieringsgraden för investeringar uppgå till 

minst 100 procent i snitt under planperioden. Den prognosticerade självfinansieringsgraden uppgår 

till 276 procent vilket ger en god indikation på att målet kommer uppnås. 

Genom att ha ett utfall på 100 procent eller högre kan kommunen finansiera samtliga investeringar 

med egna medel i stället för med främmande kapital. På sikt stärks även kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Över tid, sett från 2018, har självfinansieringsgraden varierat kraftigt 

från 60 procent upp till årets prognos. Däremot är årets prognos väldigt hög i och med att investe-

ringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna enbart förväntas uppgå till 33,8 mnkr, hela 

122,1 mnkr under budget till följd av pausade projekt. 

Nettokostnad 

Nettokostnaderna ska inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen 

indikerar på att nettokostnadsökningen kommer vara 2,4 procent medan skatte- och bidragsökning-

en kommer vara 3,4 procent. Nettokostnaderna ökar inte snabbare än skatteintäkter och generella 

statsbidrag, därav prognosticeras målet att uppnås. 
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Nettokostnad och referenskostnad 

Den negativa avvikelsen mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska. Avvikel-

sen för år 2021 uppgick till 27 mnkr där lärandesektionen står för absolut största delen. För år 2020 

låg avvikelsen på 30 mnkr, vilket då innebär att en minskning har skett och att målet är uppfyllt. 

Nettokostnadsavvikelsen används som indikatorer för att undersöka om verksamheten har ett 

högre eller lägre kostnadsläge än vad som ersätts i det kommunala utjämningssystemet. I Tranemos 

fall har vi dyrare verksamhet än vad som är förväntat, men vi har samtidigt minskat den från tidi-

gare år vilket ses som ett steg i rätt riktning. 

Soliditet  

Kommunens soliditet ska vara oförändrad eller öka. Utifrån beräkning av soliditeten enligt fullfon-

deringsmodellen antas den uppgå till 30,5 procent och målet kommer då uppfyllas. Under 2022 

bytte Tranemo kommun beräkning för pensionerna och övergick till blandmodellen vilket ger en 

starkare soliditet eftersom pensionsavsättningen räknas med, något som förklaras i den ekonomiska 

analysen. Denna beräkning följer redovisningslagen, vilket inte gjordes innan. 

Soliditetsmåttet anger kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, alltså hur stor del av 

kommunen tillgångar som finansierat med eget kapital. Genom att få en förbättrad soliditet än tidi-

gare år så minskar kommunen sin skuldsättning och tvärtom ifall skuldsättningen ökar givet kom-

munens tillgångar. Nyckeltalet byggs upp under tid och sedan 2018 har det hela tiden stärkts i 

kommunen, från att ha varit på 24,5 procent upp till årets prognos på 30,5 procent. 

Samlad bedömning 

Då samtliga av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samtliga fem finansiella mål pro-

gnostiseras att uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen kommer uppnå god ekono-

misk hushållning vid årsskiftet. 

EKONOMISK STÄLLNING 

Utvärderingen av Tranemo kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med 

nedbrytning till skattefinansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda 

koncernenheter kommenteras där det är relevant. 

Utvärderingen utgår från områdena: 

• Kommunkoncernens intäkter, kostnader och resultat 

• Budgetföljsamhet 

• Kommunkoncernens investeringar och deras finansiering 

• Pensionsskuldens utveckling 

Resultatutveckling  

Årets resultat och balanskravsresultat 

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. Nedan 

presenteras prognos på hur årets resultat antas se ut samt det faktiska delårsresultatet. 

Årets resultat för kommunkoncernen prognosticeras uppgå till 44,2 mnkr (2021: 44,0 mnkr) vilket 

innebär en förbättring från föregående år. Storleken på kommunkoncernens resultat är i första hand 

hänförbart till kommunens beräknade resultat på 42,1 mnkr (2021: 33,6 mnkr). Kommunens något 
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högre resultat i jämförelse med bokslutet beror till störst del på en bättre prognos för skatteintäkter-

na. I bokslutet uppgick skatteintäkterna till 559,7 mnkr och i prognosen för innevarande år förväntas 

de uppgå till 590,7 mnkr, vilket ger en differens på 31 mnkr. 

Till årets resultat förväntas bolagskoncernen bidra med 2,0 mnkr (2021: 4,7 mnkr), där Tranemo Ut-

vecklings AB lämnar prognos på 1,7 mnkr (2021: 2,6 mnkr). Bolagets positiva prognos beror främst 

på en vinst om 0,8 mnkr från en fastighetsförsäljning. Tranemobostäder AB beräknar att få ett resul-

tat om 0,3 mnkr (2021: 1,9 mnkr) som är hänförbart till främst en fastighetsförsäljning men som sam-

tidigt väger upp för hyresförluster. Tranemo Forum AB lämnar en prognos om ett nollresultat (2021: 

0,2 mnkr). 

Årets balanskravsresultat för kommunen förväntas uppgå till 42,1 mnkr (2021: 29,9 mnkr) vilket 

innebär en ökning på 12,2 mnkr i förhållande till bokslutet. Årets prognosticerade balanskravsresul-

tat är det starkaste resultat kommunen gjort om man ser tillbaka de senaste 20 åren och förklaras 

främst av sektionernas samlade överskott men också bättre skatteunderlaggprognos till följd av 

slutavräkning från åren 2020 och 2021. 

Delårsresultatet för kommunen uppgår till 70,2 mnkr. För samma period år 2021 var det 44,1 mnkr. 

Ökningen på strax över 25 mnkr beror återigen på ett starkare skatteunderlag och högre generella 

statsbidrag, trots att verksamhetens nettokostnader har ökat. 

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 på 42,1 mnkr, avviker positivt mot det budgeterade resultatet 

på 20,0 mnkr. Differensen till varför det finns en positiv skillnad på 22,1 mnkr består av: 

• Slutavräknad skatt för 2020 och 2021 som betalts ut under året (16,6 mnkr),  

• Prognos sektionerna (3,6 mnkr) 

• Övriga skatteintäkter & statsbidrag (1,0 mnkr) 

• Covid-19 ersättning (0,8 mnkr)  

• Räntor till följd av lägre lån (0,6 mnkr) 

• Övrigt (-0,5 mnkr) 

Överlag visar analysen på mycket god budgetföljsamhet på samtliga ovan poster givet kommunens 

bruttoomsättning på cirka en miljard. Den största posten, slutavräkning skatt 2020 och 2021, är hän-

förbart till tidigare års skatteintäkter och preliminära utbetalningar. Samtliga av landets 290 kom-

muner erhåller ett lika stort belopp per invånare, varvid denna effekt finns hos samtliga kommuner 

2022.  
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(mnkr) Budget Prognos 

Verksamhetens intäkter 167,2 167,2 

Verksamhetens kostnader -874,9 -877,3 

Avskrivningar -50,6 -51,3 

Verksamhetens nettokostnader -758,4 -761,4 

   

Skatteintäkter 576,7 590,7 

Generella statsbidrag 203,5 213,9 

Verksamhetens resultat 21,8 43,2 

   

Finansiella intäkter 1,4 2,2 

Finansiella kostnader -3,2 -3,3 

   

Årets resultat 20,0 42,1 

Investeringar 

Kommunens budgeterade investeringsvolym för 2022 uppgår till 192,8 mnkr, fördelat på 155,9 mnkr 

på skattefinansierade investeringar och 36,9 mnkr på avgiftsfinansierade verksamheter. Prognosen 

för året uppgår till 59,0 mnkr vilket är 30 procent av den totala budgeten. Anledningen till varför en 

väldigt hög budgetavvikelse prognosticeras är på grund av att de största projekten (Björkhagens 

förskola och Solbacken) har blivit pausade tills vidare i väntan på politiskt beslut om hur man vill 

fortskrida arbetet. 

Kommunens största investeringar är ombyggnationen av Björkhagens förskola, Grimsås skola och 

Solbacken som tillsammans har en budget på 146,3 mnkr. För augusti går det inte lämna prognos på 

samtliga skattefinansierade investeringar, dessa är – Bro i Uddebo, Ambjörnarp skola, Tranängssko-

lan område och Björkhagens förskola. Anledningen till att prognos inte lämnas är för att förstudie 

eller projektering pågår. Det går att läsa mer detaljerat om respektive budgeterat investeringsprojekt 

under rubrik 2.6 Investeringsprognos. 

Enligt budgeten ska årets självfinansieringsgrad av investeringar i den skattefinansierade verksam-

heten uppgå till minst 100 procent för att finansiera investeringar med egna medel, i stället för 

främmande kapital. Med prognosen som föreligger blir självfinansieringsgraden 276 procent för den 

skattefinansierade verksamheten och 158 procent om även den taxefinansierade verksamheten räk-

nas med. 

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet  

Tranemobostäder AB kommer under året fortsätta sin ROT-renovering av lägenheter på Solgårdsga-

tan, ombyggnation av lokal till Lägenhet i Dalstorp samt genomföra en fasadrenovering i Tranemo. 
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Vidare står bolaget för större investeringar kommande år vad gäller nyproduktion i både Länghem 

och Dalstorp. 

Tranemo Utvecklings AB och Tranemo Forum AB har inga kommande investeringar under 2022. 

Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen per sista augusti uppgick till 

738,5 mnkr. Vid årsbokslutet år 2021 var den samlade skuldportföljen uppe på 778,5 mnkr. Sedan 

årsbokslutet har kommunkoncernen amorterat bort lån på 65 mnkr, där kommunen amorterat 60 

mnkr och TUAB amorterat 5 mnkr. Samtidigt har Tranemobostäder AB gjort en nyupplåning på 25 

mnkr och prognosticeras behöva uppta ytterligare 50 mnkr i slutet av 2022 eller början på 2023. Un-

der hösten kommer Tranemo Forum AB amortera 4 mnkr på nuvarande skuld som uppgår till 10 

mnkr. 

Prognos låneskuld (mnkr) 2022-08-31 2022-12-31 

Tranemo kommun 345 345 

Tranemo Forum AB 10 6 

Tranemobostäder AB 300 350 

Tranemo Utvecklings AB 83 83 

Totalt 738 784 

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 kommunkoncernen spridas över den tidsram som är fastställd i policyn. 

Samtliga nyupplåningar och omsättningslån som har tagits under året har gjorts med beaktande av 

finanspolicyn. Nedan tabell visar på hur spridningen såg ut vid sista augusti 2022 och prognostice-

ras se ut framöver om inga nya lån upptas eller omsätts. Koncernen har en snittränta på 0,44 procent 

sett till de senaste 12 månaderna. På grund av inflationen och Riksbanken höjning av styrräntan 

kommer snitträntan att öka och vi ser redan nu mycket höga räntor på låga lånebelopp. 

Grönt = inom gränsvärde 

Gult = nära gränsvärde 

Organet = utanför gränsvärde 

  Gränsvärden 2022-08-31 2022-12-31 2023-04-30 2023-08-31 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 0.0 År 

och 1.0 År 

0,00 - 50,00 29,80 % 33,21 % 14,20 % 16,24 % 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 1.0 År 

och 2.0 År 

0,00 - 30,00 10,34 % 19,85 % 29,66 % 31,97 

Del av Ränte-

bindning är 
0,00 - 30,00 22,84 % 7,44 % 26,31 % 21,47 % 
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  Gränsvärden 2022-08-31 2022-12-31 2023-04-30 2023-08-31 

mellan 2.0 År 

och 3.0 År 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 3.0 År 

och 4.0 År 

0,00 - 30,00 15,35 % 33,05 % 21,56 % 25,89 % 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 4.0 År 

och 5.0 År 

0,00 - 30,00 18,50 % 3,07 % 3,92 % 4,44 % 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 5.0 År 

och 6.0 År 

0,00 - 30,00 3,17 % 3,39 % 4,36 % 0,00 % 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 6.0 År 

och 8.0 År 

0,00 - 30,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Del av Ränte-

bindning är 

mellan 8.0 År 

och 10.0 År 

0,00 - 30,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

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. Kommunens soliditet prognosticeras uppgå 

till 48,0 procent. Om man ser tillbaka på äldre års- och delårsredovisningar är soliditeten beräknat 

utifrån fullfonderingsmodellen vilket innebär att det inte går att jämföra eftersom pensionsskulden 

nu redovisas enligt blandmodellen. Snittet för soliditetsmåttet ligger sedan 2018, inklusive årets 

prognos, på 46,9 procent. Anledningen till den något högre prognosen i jämförelse med genomsnit-

tet baseras främst på ett starkt resultat och att amortering på långfristiga skulder har skett. 

Pensionsskulden 

Under 2022 har kommunen övergått till att redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen, det vill 

säga i enlighet med den metod som lagen föreskriver och som de flesta kommuner använder. Det 

innebär att pensionsskulder som tjänats in före 1998 inte längre redovisas som en avsättning i ba-

lansräkningen utan som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 

Kommunens totala pensionsskuld prognosticeras uppgå till 268,5 mnkr vid årets slut. En del av 

pensionsskulden är pensionsavsättningen på pensioner intjänade efter 1998 som för året förväntas 

uppgå till 57,4 mnkr och kommer öka i snabb takt upp mot 96,0 mnkr år 2026. Samtidigt prognosti-
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ceras det att ansvarsförbindelsen (pensionsskulder intjänade före 1998) kommer minska. Prognosen 

år 2026 för den totala pensionsskulden förväntas bli 291,5 mnkr, alltså en ökning med 23 mnkr i re-

lation till årets prognos. Under 2022 kommer kommunen börja sätta av likvida medel på räntekon-

ton för att långsiktigt matcha skulden och så småningom kunna minska den. 

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 42,1 mnkr. 

Balanskravsutredning (tkr)  

Årets resultat 42 079,5 

(-) samtliga realisationsvinster 0,0 

(+) realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 

(+) realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 

(+/-) orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 

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

per 
0,0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 42 079,5 

(+/-) förändring av resultatutjämningsreserv 0,0 

Balanskravsresultat 42 079,5 
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Personalredovisning 

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 220731).  Antalet i båda dessa tabeller 

summeras och redovisas i vänsterspalten. 

Tabell 3 och 4 fokuserar på timanställningar (intermittent anställning). Antalet timavlönade (per 

220731) och antalet timmar som timanställda arbetat under perioden 220101-220731 samt hur många 

årsarbetare detta motsvarar. 

 

Tabell 5 redovisar procentuellt hur respektive sektions könsstruktur ser ut och redovisar utifrån 

biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna kvinna eller man. 

Samtliga nyckeltal beskriver tillsammans hur helheten för anställningsformer fördelas mellan de 

olika grupperna. Tabellerna utgår från de aktiva anställningsavtal som finns upprättade vid mättid-

punkten. 

Antalet tillsvidareanställda minskar i kommunen. Totalt sett har vi minskat med 20 personer mellan 

år 2021 och 2022 vid tertial 2. Dels handlar det om vakanta tjänster som ännu inte tillsatts, en annan 

anledning är anpassningar som gjort inom kommunen som påverkat antalet anställda. 

Inom Lärandesektionen har antalet tillsvidareanställda minskat med 10 personer. Vi ser dock en 

ökning av antalet visstidsanställda som en effekt av denna minskning av antalet tillsvidareanställda. 

Vi jämförelse mellan 2021 och 2022 tertial 2 har antalet visstidsanställda inom lärande ökat från 12 

till 20. När det gäller de timavlönade ser vi att arbetade timmar för visstidsanställda timavlönade 

ökat med 3232 timmar mellan tertial 2 2021 och 2022 inom Lärandesektionen. 

Antalet månadsavlönade (både tillsvidare och visstidsanställda) inom Omsorgsektionen är i princip 

oförändrat mellan 2021 och 2022 vid tertial 2.  Omsorgsektionen har dock haft ett större behov av 

timavlönade medarbetare 2022 jämfört med 2021. Sett till antal årsarbetare är det en förändring från 

45 årsarbetare 2021 till ett behov motsvarande 46,1 årsarbetare 2022. Sett till antal arbetade timmar 

motsvarar det en ökning om 1326 timmar. 

Samhällsektionen har minskat antalet tillsvidareanställda med 9 personer, genom att inte tillsätta 

vakanta tjänster, vilket är ett aktivt val av sektionen för att klara budgeten. Antalet visstidsanställda 

inom samhällssektionen har ökat mellan 2021 och 2022 tertial 2, från 7 till 10. När det gäller tim-

avlönade ser vi också en ökning inom sektionen från 3,7 årsarbetare till 4,4 årsarbetare. Sett till arbe-

tade timmar är det en ökning på 796 timmar. 

 

Antalet tillsvidareanställda kvinnor har minskat i kommunen från 802 till 779 kvinnor jämfört mel-

lan 2021 och 2022 vid tertial 2 och antalet tillsvidareanställa män har ökat ifrån 167 till 170 män 2022. 

Under perioden 220101-220731 har behovet av timavlönade ökat med 5 562 antal arbetade timmar 

utförda av timavlönade totalt sett. Antal arbetade timmar för timavlönade motsvarar ett behov av 

63,4 årsarbetare. Vi ser en ökat behov hos samtliga sektioner sett till arbetade timmar för timavlö-

nade. Korttidssjukfrånvaron, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar beho-

vet av timavlönad personal. Inom lärande och omsorg har vi haft hög korttidssjukfrånvaro och det 

har påverkat behovet av timavlönade under perioden 220101-220731. Samhällsektionen visar en 
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ökning på 796 arbetade timmar utförda av timavlönade, främst inom fritid och biblioteket. Faktorer 

som påverkar nyttjandet av timavlönad personal är att allteftersom samhället öppnat upp efter en 

lång tids pandemi ställs också kravet på fysiskt bemanning och längre öppettider i våra verksam-

heter. 

Det ökade behovet av antalet timmar för timavlönade inom serviceförvaltningen är knutet till HR-

funktionen samt kansli, där HR-funktionen haft behov av stöd i löneöversynsarbetet under våren 

2022 och kansli haft behov av stärkt bemanning under sommaren. 

En övergripande reflektion är att trygga anställningsförhållanden i form av tillsvidareanställningar 

har fått ge vika för behovet av en mer flexibel organisation med visstidsanställningar. Frågan är 

dock mer komplex än av enkel karaktär. Det är en ständigt bestående uppgift att se till att organisat-

ionen är bemannad utifrån verksamhetens behov. Att agera i ett tidigt skede och inrätta sig efter nya 

eller förändrade förutsättningar kan förhindra eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist i ett 

längre perspektiv. Ur ett attraktivitetsperspektiv bör pågående omställning därför ses ur det längre 

perspektivet. Det finns en följsamhet i organisationen i förhållande till budgetmässiga förutsätt-

ningar. Det skapar förutsättningar för en successiv omställning av organisationen, där anpassningar 

görs i samband med att vakanser uppstår genom pensionsavgångar och annan s.k naturlig perso-

nalomsättning såsom vid karriärsteg inom och utom organisationen. Angreppsättet borgar således 

för en anställningstrygghet för den enskilde medarbetaren och därmed trygga anställningsförhål-

landen. Om vi framgent ser ett fortsatt behov av ökat antal visstidsanställda och arbetade timmar 

för timavlönade torde det ur kvalitetshänseende och ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspek-

tiv vara framgångsrikt att verka för att behålla tillsvidareanställda medarbetare och istället verka för 

en minskning av timavlönade och visstidsanställda medarbetare. Vi verkar i personalintensiva 

verksamheter. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att 

ta in timavlönade ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till utökad sjukfrånvaro, ökad per-

sonalomsättning och hög arbetsbelastning. 

Den demografiska utvecklingen i samhället i stort sätter kompetensförsörjningsfrågan högt på 

agendan i samtliga branscher och attraktiva anställningsförhållanden och anställningsvillkor är ett 

viktigt konkurrensmedel. 

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform 

  Antal personer 
Månadsavl. till-

svid. 

Visstids må-

nadsavl. 

Motsv. antal 

årsarbetare 

Sektion 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Lärande 397 399 377 387 20 12 386,6 389,3 

Omsorg 433 432 404 404 29 28 429,2 425,9 

Samhäll 144 150 134 143 10 7 134,5 136,7 

Service 35 39 34 35 1 4 35 38,2 

Totalt 1 009 1 020 949 969 60 51 985,3 990,1 
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Tabell 2 - anställda per anställnings och löneform och kön 

  Antal personer 
Månadsavl.  

tillsvid. 

Visstids  

månadsavl. 

Motsv. antal 

årsarbetare 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kvinna 829 843 779 802 50 41 811,8 820,1 

Man 180 177 170 167 10 10 173,5 170,0 

Totalt 1 009 1 020 949 969 60 51 985,3 990,1 

Tabell 3 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal  

årsarbetare 

Sektion 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Lärande 104 72 14 238 11 006 12,3 9,5 

Omsorg 233 200 53 334 52 008 46,1 45 

Samhäll 46 44 5 144 4 348 4,4 3,7 

Service 3 3 752 544 0,65 0,5 

Totalt 386 319 73 468 67 906 63,4 58,7 

Tabell 4 - antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda per kön 

  Visstids timavl. Antal timmar 
Motsvarande antal  

årsarbetare 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kvinna 305 251 55 331 52 777 47,7 45,7 

Man 81 251 18 137 15 129 15,7 13,0 

Totalt 386 319 73 468 67 906 63,4 58,7 

Tabell 5 - Kön 

  Kvinna Man 

Sektion 2022 2021 2022 2021 

Lärande 83 % 82 % 17 % 18 % 

Omsorg 90 % 91 % 10 % 9 % 

Samhäll 53 % 57 % 47 % 43 % 

Service 86 % 89 % 14 % 11 % 

Totalt 82 % 83 % 18 % 17 % 



46 (143) 

 

 

 

 

Frånvaro 

Nyckeltalet i tabell 6 och 7 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på 

korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt fördelat på kön. 

 

Den totala sjukfrånvaron uppgår 2022 till 6,8 procent jämfört med 6,6 procent frånvaro 2021 vid 

tertial 2. Sjukfrånvaronivån går att jämföra med tiden innan pandemin. Årets sjukfrånvaro sett till 

sjukfrånvaro för respektive månad följer mönstret i grafen med undantag från årets första månader. 

Den sjukfrånvarotopp vi inledde året med, föranledd av pandemin och årliga influensan, kommer 

att påverka sjukfrånvaromåttet under året. Absolut symtomfrihet som har krävts för att få vara på 

jobbet har bidragit till högre sjukskrivningstal, och påverkade våra verksamheter vid pandemivågen 

i början av året. 

 

Inom Lärandesektionen har korttidssjukfrånvaron ökat från 3,5 procent till 3,9 procent, medan lång-

tidssjukfrånvaron har minskat från 2,2 procent till 1,4 procent. 

Den pressade situationen inom omsorgsektionen, efter en lång tids pandemi, resulterar nu i en 

högre sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 3,1 procent till 3,5 procent och korttidssjuk-

frånvaron har ökat från 5,2 procent till 5,7 procent. Samtliga medarbetare inom omsorgssektionen 

har erbjudits hälsoprofilsbedömning hos Avonova för att möjliggöra tidiga insatser för att förebygga 

ohälsa. Omsorgen har också påbörjat en rekryteringsprocess för en tjänst som bemanningscontroller 

i syfte att jobba med hälsosamma scheman. Utöver det har sektionen pågående aktiviteter som ska 

leda till ett friskare liv på arbetet och utanför men det är aktiviteter som ger resultat över tid bl a 

arbete med aktivt medarbetarskap med Anna Tufvesson och målmatris-teamarbete med Medar-

betarcentrum. 

Samhällsektionen har en ökad sjukfrånvaro totalt sett. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 2,2 pro-

cent jämfört med 1,8 procent 2021 vid tertial 2. Korttidssjukfrånvaron har dock minskat från 3,5 pro-

cent till 3,4 procent. För servicesektionen har sjukfrånvaron minskat, både korttidssjukfrånvaron och 

långtidssjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på förkylningar och covid. Tidi-

gare längre sjukfrånvarofall på sektionen har avslutats under tertial 1. 

Sjukfrånvarostatistik fördelat på män och kvinnor visar en ökning av sjukfrånvaron främst hos män. 

De långtidssjuka männen ökar (1,2 procent 2022 jämfört med 0,9 procent 2021). 

 

Tabell 6 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro  

korttids 

Sjukfrånvaro  

långtids  

(mer än 59 dagar) 

Sektion 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Lärande 5,3 % 5,7 % 3,9 % 3,5 % 1,4 % 2,2 % 

Omsorg 9,2 % 8,3 % 5,7 % 5,2 % 3,5 % 3,1 % 

Samhäll 5,6 % 5,3 % 3,4 % 3,5 % 2,2 % 1,8 % 

Service 2,5 % 3,1 % 2,4 % 3,4 % 0,1 % 0,3 % 

Totalt 6,8 % 6,6 % 4,4 % 4,2 % 2,4 % 2,4 % 
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Tabell 7- sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) per kön 

  Sjukfrånvaro total 
Sjukfrånvaro kort-

tids 

Sjukfrånvaro lång-

tids (mer än 59 da-

gar) 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kvinna 7,4 % 7,2 % 4,8 % 4,6 % 2,6 % 2,6 % 

Man 4,1 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % 1,2 % 0,9 % 

Totalt 6,8 % 6,6 % 4,4 % 4,2 % 2,4 % 2,4 % 
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Uppdrag från budget 

1. Införa internhyra 

Förvaltningsledningen har tagit beslut om regler för internhyra och arbetet pågår med att ta fram 

uppgifter som kommer att ligga till grund för hyreskontrakt för samtliga lokaler. Internhyra kom-

mer att införas från och med 2023. 

2. Amorteringsplaner 

Kommunen har en amorteringsplan för sina lån. 

Tranemo Utvecklings AB har en amorteringsplan för sina lån. 

Tranemo Forum AB omfattas ej av uppdraget. 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning, Mnkr delår 

Resultaträkning koncernen delår 

  Not 
Prognos 

2022 

Bokslut 

2021 

Utfall 

220831 

Utfall 

210831 

Verksamhetens intäkter 1 226,2 248,4 165,3 160,0 

Verksamhetens kostnader 1 -917,2 -916,1 -588,7 -590,4 

Avskrivningar 2 -64,4 -62,6 -40,6 -38,9 

Verksamhetens nettokostnader  -755,4 -730,3 -463,9 -469,3 

Skatteintäkter 3 590,7 559,8 395,2 371,2 

Generella statsbidrag 3 213,9 218,5 145,7 146,1 

Verksamhetens resultat  49,2 47,9 77,0 48,0 

Finansiella intäkter 4 0,7 0,4 0,7 0,3 

Finansiella kostnader 4 -5,7 -3,8 -3,7 -2,3 

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

Årets resultat  44,2 44,0 74,1 46,0 

Jämförelsestörande poster  -0,8 5,8 -1,2 3,5 

Årets resultat med justering för  

jämförelsestörande poster 
 43,4 49,8 72,9 49,5 
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Resultaträkning kommunen delår 

  Not 
Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Bokslut 

2021 

Utfall 

220831 

Utfall 

210831 

Verksamhetens intäkter 1 167,2 167,2 192,9 126,1 124,5 

Verksamhetens kostnader 1 -874,9 -877,3 -883,5 -563,9 -565,4 

Avskrivningar 2 -50,6 -51,3 -52,8 -32,1 -31,7 

Verksamhetens nettokostnader  -758,4 -761,4 -743,5 -469,9 -472,6 

Skatteintäkter 3 576,7 590,7 559,8 395,2 371,2 

Generella statsbidrag 3 203,5 213,9 218,5 145,7 146,1 

Verksamhetens resultat  21,8 43,2 34,7 71,0 44,7 

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

Finansiella kostnader 4 -3,2 -3,3 -2,7 -2,6 -1,7 

Årets resultat  20,0 42,1 33,6 70,2 44,1 

Jämförelsestörande poster   -0,8 5,8 -1,2 3,5 

Årets resultat med justering för  

jämförelsestörande poster 
 20,0 41,3 39,4 69,0 47,6 
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Kassaflödesanalys delår 

  Not 2022-08-31 2021-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat  70,2 39,3 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 5 35,6 59,1 

Övriga likviditetspåverkande poster  0,0 0,0 

Poster som redovisas i annan sektion  0,0 0,0 

Medel från verksamheten före förändring av  

rörelsekapital 
 105,7 98,4 

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter  1,0 1,3 

Ökning/minskning av förråd, varulager o exploateringsmark  0,0 -7,3 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -37,6 1,2 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -2,3 7,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  66,8 100,9 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 6,7 -29,5 -74,4 

Investeringsbidrag  0,0 0,0 

Finansiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 8 0,0 -2,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29,5 -76,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån 19 0,0 245,0 

Amortering av skulder för finansiell leasing  -0,2 0,2 

Amortering av långfristiga skulder 19 -60,0 -170,0 

Utlåning  0,0 0,0 

Återbetald utlåning 9 0,0 23,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -60,2 98,8 

Årets kassaflöde  -23,0 122,8 

Likvida medel vid årets början  192,0 69,2 

Likvida medel vid periodens slut  169,0 192,0 
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Balansräkning koncernen, Mnkr 

  Not Utfall 220831 Utfall 211231 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 286,9 1 258,3 

Maskiner och inventarier 11 31,2 35,7 

Finansiella anläggningstillgångar 12 10,9 10,9 

Summa anläggningstillgångar  1 329,0 1 305,0 

Omsättningstillgångar    

Förråd, exploateringsmark m m 13 32,3 32,3 

Fodringar 14 101,3 65,7 

Kassa och bank 15 169,0 192,0 

Summa omsättningstillgångar  302,6 290,0 

Summa tillgångar  1 631,6 1 595,0 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 16 638,7 564,6 

därav årets resultat  74,1 44,0 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 17 60,9 57,5 

Andra avsättningar 18 12,3 12,3 

Summa avsättningar  73,2 69,8 

Skulder    

Långfristiga skulder 19 749,8 784,2 

Kortfristiga skulder 20 169,9 176,5 

Summa skulder  919,7 960,6 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 631,6 1 595,0 

    

Ansvarsförbindelser    

Ansvarsförbindelse pensioner 17 215,2 218,5 

Borgensförbindelser, panter och därmed jämförliga säkerheter 21 15,0 15,0 

Övriga ansvarsförbindelser  16,0 16,0 

Summa ansvarsförbindelser  246,2 249,5 
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Balansräkning kommunen, Mnkr 

  Not 
Prognos 

221231 

Utfall 

211231 

Utfall 

220831 

Utfall 

210831 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 891,5 882,1 883,8 872,2 

Maskiner och inventarier 11 30,6 34,8 30,6 29,9 

Finansiella anläggningstillgångar 12 16,8 16,8 16,8 16,7 

Summa anläggningstillgångar  938,9 933,7 931,1 918,7 

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploateringsmark m m 13 31,9 31,9 31,9 24,6 

Fodringar 14 70,0 57,8 95,5 69,5 

Kassa och bank 15 160,7 192,0 169,0 191,4 

Summa omsättningstillgångar  262,6 281,8 296,4 285,5 

Summa tillgångar  1 201,5 1 215,5 1 227,5 1 204,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 16 577,2 535,2 605,3 545,5 

därav årets resultat  42,1 39,3 70,2 45,3 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 17 57,4 53,9 57,4 53,8 

Andra avsättningar 18 6,1 6,1 6,1 0,0 

Summa  63,5 60,0 63,5 53,8 

Skulder      

Långfristiga skulder 19 356,3 415,6 356,3 439,3 

Kortfristiga skulder 20 204,5 204,8 202,5 165,5 

Summa  560,8 620,3 558,8 604,8 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 201,5 1 215,5 1 227,6 1 204,2 

      

Ansvarsförbindelser      

Ansvarsförbindelse pensioner 17 211,2 218,5 215,2 222,9 

Borgensförbindelser, panter och därmed jämför-

liga säkerheter 
21 408,5 388,5 408,5 363,7 

Övriga ansvarsförbindelser 22 16,0 16,0 16,0 12,9 

Summa  635,6 623,0 639,7 376,6 
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Redovisningsprinciper 

Tranemo kommun tillämpar samma redovisningsprinciper i delårsbokslutet som i årsbokslutet. 

Kommunen 

Tranemo kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som läm-

nats av Rådet för kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare.  

 

Periodisering av skatteintäkter 

Kommunalskatten har periodiserats. 

 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 

planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Tillgångarna skrivs av 

med linjär avskrivning, det vill säga tillgångarna skrivs av med lika stora belopp varje år. Avskriv-

ningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. 

 

Avskrivningstider 

Licenser och IT-system redovisas bland maskiner och inventarier. Inventarier av ringa värde (under 

ett halvt prisbasbelopp) har kostnadsförts direkt. 

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följaktligen inte anskaffningsvärdet på anlägg-

ningstillgångarna. 

Under året har inga emissionsutgifter eller andra transaktionsutgifter i samband med upptagande 

av lån förekommit. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som omsättningstillgångar. 

 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

VA-/fjärrvärmeanslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar bokförs initialt som en skuld. I 

takt med att motsvarande investeringsanläggningar skrivs av intäktsförs inkomsterna. 

Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen medan VA-konsumtionsavgifter 

faktureras kvartalsvis. 

Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. Flyktingbidrag periodiseras 

till den period då kostnaderna är bokförda (RKR 18:1). 

 

Redovisning av pensioner 

Fram t o m år 2021 redovisade Tranemo kommun samtliga pensionsåtaganden i balansräkningen 

som avsättning, men fr o m i år sker redovisningen enligt den så kallade blandmodellen, d v s pens-

ionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbin-

delse. Omräkning har skett för tidigare år i denna rapport för att få jämförbarhet. 

 

Värderingen av kommunens pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 07. 

Avtal om alternativ pensionslösning har träffats för vissa förvaltningschefer och andra medarbetare 

med motsvarande befattning. Avtalet är tecknat med utgångspunkt från PFA och är kostnadsne-
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utralt för kommunen. 

Tranemo kommun har ingen pensionsförsäkring med överskottsmedel. 

 

Leasing 

De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med 2019-01-01 redovisar 

Tranemo kommun i enlighet med RKR R5. 

Finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften re-

dovisas som skuld i balansräkningen. 

Uppgift om ej uppsägningsbara operationella och finansiella leasingavtal, med en avtalstid översti-

gande tre år, lämnas i not. 

 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) upprättas enligt den kommunala redo-

visningslagen och utformas enligt god redovisningssed. 

Koncernredovisningen omfattar kommunen samt bolag som kommunen på grund av andelsinne-

hav har ett väsentligt inflytande över. Ett väsentligt inflytande anses enligt praxis föreligga då 

kommunen har en röstandel överstigande 20 %. De redovisningsenheter, utöver kommunen, som 

ingår i koncernredovisningen är Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo Utveckl-

ings AB. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Enligt 

förvärvsmetoden värderas, vid förvärvstidpunkten, de övertagna nettotillgångarna i dotterföretaget 

till ett pris som motsvarar priset för dotterföretagsandelarna i moderföretaget. Dotterföretagsande-

larnas anskaffningspris har avräknats mot förvärvat eget kapital. 

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation 8.2 om sammanställd redovisning. Fr 

om 2018 tillämpar även Tranemo Utvecklings AB komponentavskrivning. 
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Noter, mnkr 

  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

 Utfall 202208 Utfall 

202108 

 Utfall 202208 Utfall 202108 

      

Not 1      

Verksamhetens intäkter och kostnader     

      

Verksamhetens intäkter      

Avgifter, hyror 99,3 97,5  62,4 62,0 

Övriga bidrag 42,8 39,6  42,8 39,6 

Försäljning 20,8 22,8  20,8 22,8 

Övriga intäkter 2,4 0,0  0,1 0,0 

Summa intäkter 165,3 160,0  126,1 124,5 

      

Verksamhetens kostnader      

Personalkostnader -348,2 -352,1  -339,1 -342,9 

Pensionskostnader -26,9 -27,1  -26,9 -27,1 

Bidrag -16,1 -20,0  -16,1 -20,0 

Material, tjänster och avgifter -197,4 -191,2  -181,8 -174,2 

Summa kostnader -588,7 -590,4  -563,9 -565,4 

      

Kostnader för räkenskapsrevision    0,1 0,1 

      

Jämförelsestörande poster      

Bidrag med anledning av Coronapandemin -3,7 -4,2  -3,7 -4,2 

Kostnader med anledn av Coronapandemin 2,5 7,7  2,5 7,7 

Summa jämförelsestörande poster -1,2 3,5  -1,2 3,5 

      

Not 2      

Avskrivningar/Nedskrivningar      

Avskrivningar enligt plan -40,6 -38,9  -32,1 -31,7 

Summa avskrivningar -40,6 -38,9  -32,1 -31,7 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

      

Not 3      

Skatteintäkter och generella statsbidrag     

      

Skatteintäkter      

Kommunalskatt    382,7 362,8 

Slutavräkning    4,3 2,3 

Preliminär avräkning    8,2 6,0 

Summa skatteintäkter    395,2 371,2 

      

Generella statsbidrag      

Inkomstutjämningsbidrag    90,3 85,0 

Regleringsbidrag    21,9 23,5 

Kostnadsutjämning    6,3 8,7 

Bidrag för LSS-utjämningen    4,6 4,0 

Kommunal fastighetsavgift    19,6 19,2 

Generella bidrag från staten    3,1 5,6 

Summa generella statsbidrag    145,7 146,1 

      

Summa skatter och statsbidrag    541,0 517,3 

      

Not 4      

Finansiella intäkter och kostnader     

      

Finansiella intäkter      

Ränta på utlåning till koncernföretag 0,0 -0,0  0,0 0,0 

Kommunal borgen 0,0 0,0  1,0 0,8 

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,3  0,7 0,3 

Summa finansiella intäkter 0,7 0,3  1,7 1,1 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Finansiella kostnader      

Kostnadsräntor lån -3,3   -1,2 -1,0 

Ränta pensionsskuld -1,2   -1,2 -0,6 

Övriga finansiella kostnader 0,9   -0,1 -0,1 

Summa finansiella kostnader -3,7 -2,3  -2,6 -1,7 

      

Not 5      

Justering för ej likviditetspåverkande poster     

Avsättning pensioner    3,5 0,6 

Avsättning deponier    0,0 6,1 

Avskrivningar    32,1 52,8 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   0,0 -0,5 

Summa justering    35,6 59,1 

      

Not 6      

Investeringar      

Maskiner och inventarier    -0,4 -7,3 

Fastigheter och anläggningar    -29,2 -67,3 

Summa investeringar    -29,5 -74,6 

      

Not 7      

Avyttrade anläggningstillgångar     

Avyttrade maskiner och inventarier   0,0 0,2 

Avyttrade fastigheter och anläggningar   0,0 0,1 

Summa avyttrade anläggningstillgångar   0,0 0,2 

      

Not 8      

Inköp av finansiella anläggningstillgångar     

Södra Skogsägarna    0,0 -0,1 

Kommuninvest    0,0 -2,4 

Summa inköp av värdepapper    0,0 -2,5 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Not 9      

Återbetald utlåning      

Tranemo Utvecklings AB    0,0 23,6 

Summa återbetald utlåning    0,0 23,6 

      

 Noter till balansräkningen      

Not 10 Koncernen 

Utfall 202208 

Koncernen 

Utfall 2021 

 Kommunen 

Utfall 202208 

Kommunen 

Utfall 2021 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

Ingående bokfört värde  1 169,5  882,1 860,7 

Nyanskaffningar  144,9  29,1 67,3 

Årets avskrivningar  -51,8  -27,5 -40,8 

Årets nedskrivningar  -3,4  0,0 -5,0 

Utrangering/försäljning  -1,0  0,0 -0,1 

Utgående bokfört värde 1 286,9 1 258,3  883,8 882,1 

      

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

Anskaffningsvärde  2 103,8  1 612,1 1 583,0 

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -845,5  -728,3 -700,8 

Summa 1 286,9 1 258,3  883,8 882,1 

      

Anskaffningsvärde      

Markreserv    23,4 22,5 

Verksamhetsfastigheter    1 015,2 952,1 

Fastigheter för affärsverksamhet    368,9 364,0 

Publika fastigheter    133,6 133,3 

Fastigheter för annan verksamhet    37,7 37,7 

Övriga fastigheter    0,6 0,6 

Pågående investeringar    32,8 72,8 

Summa anskaffningsvärde    1 612,1 1 583,0 

      

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar    

Markreserv    -10,9 -10,3 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Verksamhetsfastigheter    -483,7 -466,1 

Fastigheter för affärsverksamhet    -167,1 -160,0 

Publika fastigheter    -48,9 -47,3 

Fastigheter för annan verksamhet    -17,8 -17,1 

Summa ack avskrivningar/nedskrivningar   -728,3 -700,8 

      

Not 11      

Maskiner och inventarier      

Ingående bokfört värde    33,1 32,7 

Nyanskaffningar    0,4 7,3 

Årets avskrivningar    -4,3 -6,8 

Utrangering/försäljning     -0,2 

Utgående bokfört värde 29,7 34,0  29,1 33,1 

      

Maskiner och inventarier      

Anskaffningsvärde    96,4 99,7 

Ackumulerade avskrivningar    -67,3 -66,6 

Summa 29,7 34,0  29,1 33,1 

      

Finansiell leasing      

Ingående bokfört värde    1,8 1,6 

Nyanskaffningar    0,0 0,5 

Årets avskrivningar    -0,2 -0,3 

Utgående bokfört värde 1,5 1,8  1,5 1,8 

      

Totalt maskiner och inventarier 31,2 35,7  30,6 34,8 

      

Not 12      

Finansiella anläggningstillgångar     

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

Aktier och andelar i övrigt*    10,8 10,8 

Förlagsbevis Kommuninvest    0,0 0,0 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Tranemo Utvecklings AB    0,0 0,0 

Vidareutbildning barnskötare    0,0 0,0 

Uppskjuten skattefordran    0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 10,9 10,9  16,8 16,8 

      

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekono-

misk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 2.989 tkr för Tranemo kommun. Utö-

ver det betalade Tranemo kommun in en särskild insats om 6.958 tkr år 2015 och 2.400 tkr år 2021. Tranemo 

kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2022-06-30 till 12.876 tkr. 

      

Not 13      

Förråd, lager och exploateringsfastigheter     

Oljeförråd  0,4  0,0 0,0 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 31,9  31,9 31,9 

Summa 32,3 32,3  31,9 31,9 

      

Not 14      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar  11,1  5,9 13,4 

Interimsfordringar (utgiftsförskott, inkomster) 30,6  61,8 18,1 

Övriga kortfristiga fordringar  23,9  27,7 26,4 

Summa kortfristiga fordringar 101,3 65,7  95,5 57,8 

      

Not 15      

Kassa och bank      

Kassa 0,0 0,0  0,0 0,0 

Bank* 169,0 192,0  169,0 192,0 

Summa kassa och bank 169,0 192,0  169,0 192,0 

*därav bolag och stiftelser 46,4 46,8  46,4 46,8 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Not 16      

Eget kapital      

Ingående eget kapital 564,6 520,6  535,2 495,9 

Årets resultat 74,1 44,0  70,2 39,3 

Utgående eget kapital 638,7 564,6  605,3 535,2 

      

Not 17      

Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998    

Ingående avsättning  50,6  53,9 53,9 

Nyintjänad pension, varav      

- förmånsbestämd ålderspension  4,3  2,4 3,6 

- särskild avtalspension  -0,1  0,0 -0,1 

Årets utbetalningar  -1,4  -1,0 -1,3 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  0,6  0,9 0,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 2,2  0,0 2,4 

Övriga poster  -0,2  0,4 -0,2 

Förändring av löneskatt  1,3  0,7 1,2 

Utgående avsättning fr om 1998 inkl lö-

neskatt 

60,9 57,5  57,4 53,9 

      

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1997    

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 224,2  218,5 224,2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  3,0  4,6 3,0 

Ändring av försäkringstekniska grunder 4,3  0,0 4,3 

Nyintjänad pension  0,4  -0,4 0,4 

Årets utbetalningar  -11,1  -7,2 -11,1 

Övrig post  -1,2  0,4 -1,2 

Förändring av löneskatten  -1,1  -0,6 -1,1 

Utgående ansvarsförbindelse t o m 1997 

inkl löneskatt 

215,2 218,5  215,2 218,5 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Pensionsförpliktelser      

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen     

Avsättning inkl. särskild löneskatt 98- 60,9 57,5  57,4 53,9 

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt -

97 

215,2 218,5  215,2 218,5 

Summa pensionsförpliktelser 276,1 276,0  272,6 272,4 

      

Utredningsgrad    99% 99% 

Antal visstidsförordnanden    2 2 

      

Not 18      

Andra avsättningar      

Uppskjuten skatteskuld 6,2 6,2  0,0 0,0 

Deponier 6,1 6,1  6,1 6,1 

Summa andra avsättningar 12,3 12,3  6,1 6,1 

      

Not 19      

Långfristiga skulder      

      

Låneskuld      

Ingående låneskuld 778,5 585,0  405,0 330,0 

Nyupplåning under året 55,0 418,6  0,0 245,0 

Årets amorteringar -95,0 -225,1  -60,0 -170,0 

Summa låneskuld 738,5 778,5  345,0 405,0 

      

Genomsnittsränta 0,46% 0,40%  0,51% 0,46% 

      

Genomsnittlig räntebindningstid 2,28 år 2,55 år  2,32 år 2,60 år 

      

Analys över upplåningens förfallostruktur     

Förfall inom ett år 173,5 154,9  125,0 60,0 

Förfall inom 1-3 år 260,0 348,6  90,0 215,0 

Förfall inom 3-5 år 270,0 250,0  105,0 105,0 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Förfall inom 5-10 år 35,0 25,0  25,0 25,0 

Summa 738,5 778,5  345,0 405,0 

      

Därav kortfristig del av långfristig skuld 0,0 -4,9  0,0 0,0 

      

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

spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten skall medverka 

till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Med beaktande 

av de riskbegränsningar som angivits i kommunens finanspolicy är målsättningen att uppnå bästa möjliga 

finansnetto för kommunkoncernen. 

      

Operationella leasingavtal      

Avgifter inom ett år    3,8 4,5 

Avgifter senare än 1 år men inom 5 år   2,5 3,5 

Avgifter senare än 5 år    0,0 0,0 

Summa 6,3 8,0  6,3 8,0 

      

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år    

      

Totala minimileaseavgifter    1,5 1,8 

Framtida finansiella kostnader    -0,0 -0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 1,5 1,8  1,5 1,8 

      

      

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:   

Inom 1 år    0,4 0,4 

Senare än 1 år men inom 5 år    1,1 1,4 

Senare än 5 år    0,0 0,0 

 1,5 1,8  1,5 1,8 

      

Skuld för ersättningar, avgifter och bidrag     

Gatukostnadsersättningar    0,3 0,3 

Anläggnings-/anslutningsavgifter    6,4 6,1 

Investeringsbidrag    3,0 2,4 
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

Summa skulder för ersättningar, avgifter 

och bidrag 

9,7 8,8  9,7 8,8 

      

Summa långfristiga skulder 749,8 784,2  356,3 415,6 

      

Not 20      

Kortfristiga skulder      

Individuell del pensioner  17,0  11,7 17,0 

Individuell del löneskatt  4,8  3,2 4,8 

Leverantörsskulder  52,6  27,3 46,2 

Semesterlöneskuld  33,3  18,1 32,6 

Övertidsskuld  1,9  1,8 1,9 

Interimsskulder  51,8  81,9 45,5 

Övriga kortfristiga skulder  17,6  13,5 13,1 

Resultatfond VA  -4,1  -2,5 -4,1 

Resultatfond renhållning  1,2  0,7 1,2 

Skuld till Tranemo Forum AB avs checkräkningskredit -0,0  4,5 4,7 

Skuld till Tranemobostäder AB avs checkräkningskredit -0,0  22,1 23,0 

Skuld till Tranemo Utvecklings AB avs checkräkningskredit 0,0  19,7 18,6 

Skuld till fonderna  0,5  0,5 0,5 

Summa kortfristiga skulder 169,9 176,5  202,5 204,8 

      

Not 21      

Borgensförbindelser      

Helägda/delägda bolag 0,0 -0,0  393,5 373,5 

Fiberföreningar 15,0 15,0  15,0 15,0 

Summa borgensförbindelser 15,0 15,0  408,5 388,5 

      

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

muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner 

som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensför-

bindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmar-
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  Koncernen Koncernen  Kommunen Kommunen 

nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 

effekten av Tranemo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 

576 546 870 831 kronor. Tranemo kommun andel av de totala förpliktelserna uppgick till 894 578 233 kronor 

och andelen av de totala tillgångarna till 884 125 240 kronor. 

      

Not 22      

Förvaltade stiftelser      

F A Nordqvists donation 1,1 1,1  1,1 1,1 

Samfond inom skolan 0,2 0,2  0,2 0,2 

Stiftelsen Bengt Claessons minne 14,7 14,7  14,7 14,7 

Summa förvaltade stiftelser 16,0 16,0  16,0 16,0 
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Driftredovisning – Ekonomisk prognos per sektion 

  Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 202108 202208 2022 2022 2022 

Servicesektionen -34,5 -26,5 -51,4 -51,0 0,4 

      

Samhällssektionen -77,1 -82,6 -129,1 -128,9 0,2 

      

Lärandesektionen -192,0 -183,0 -283,3 -283,3 0,0 

      

Omsorgssektionen -176,3 -176,0 -274,4 -271,4 3,0 

      

Summa sektionerna -479,9 -468,1 -738,3 -734,6 3,6 

      

Finansförvaltningen 524,0 538,3 758,3 776,8 18,5 

      

Totalt 44,1 70,2 20,0 42,1 22,1 

* Med anledning av att Tranemo kommun år 2022 övergått till att redovisa pensionskostnader enligt bland-

modellen har siffrorna för 2021 räknats om så att de blir jämförbara. 
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Investeringsprognos 

Investeringsredovisning Innevarande år  Totalt  

Skattefinansierade investeringar KF-budget Utfall Prognos  
Total 

budget 

Totalt 

utfall 

Total 

prognos 
 

LÄRANDESEKTIONEN         

Förskola Dalstorp (Björkhagen) 22 904 949 949  24 000 2 576 *  

Grimsåsskolan 1 400 1 081 1 281  32 300 31 652 31 852  

Tranängskolans område (flera 

etapper) 
1 400 1 082 1 400  Ej klarlagt 4 343 *  

Ambjörnarps skola omb för 

förskola 
6 987 0 400  11 300 38 *  

OMSORGSSEKTIONEN         

Solbacken 77 646 3 486 3 486  90 000 6 349 128 000  

SAMHÄLLSSEKTIONEN         

Personalutrymmen Forum 1 500 743 1 500  1 500 990 1 500  

Bro Uddebo 4 000 41 500  4 000 -159 *  

Gata och utemiljö Tranemo 

Park 
1 000 485 1 000  15 500 13 072 15 500  

Ombyggnad Moavä-

gen/Personalutrymmen fastig-

het och infrastruktur 

3 033 881 1 700  5 000 3 095 5 000  

Ny gata Kroksjön 5 000 652 652  5 200 730 5 200  

Cirkulationsplats Källsvedjan 10 000 0 0  10 000 0 14 000  

Exploateringsnetto -500 -803 -500  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

Laddinfrastruktur 1 000 -4 1 000  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

Samhäll (verksamhetsnära/årliga) 18 410 18 410 18 410  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

ÖVERGRIPANDE         

Reserv 0 0 0  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

Inventarier & verksamhetsnära 

kostnader 
2 050 605 2 050  

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

SUMMA SKATTE-

FINANSIERADE 
155 897 27 608 33 828      
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Investeringsredovisning Innevarande år  Totalt  

Avgiftsfinansierade  

investeringar 
KF-Budget Utfall Prognos  

Total 

budget 

Totalt 

utfall 

Total 

prognos 
 

VA (NY-/OMBYGGNAD & 

EXPANSION) 
        

Överföringsledningar 5 259 1 183 2 000  7 000 2 947 7 000  

Omb Grimsås reningsverk 12 988 485 6 000  24 000 3 961 24 000  

VA (Verksamhetsnära/årliga) 14 400 5 061 12 958  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

RENHÅLLNING         

Om- och tillbyggnad ÅVC 3 500 185 3 500  7 000 185 7 000  

FJÄRRVÄRME/FIBER         

Investering fjärrvärme/fiber 750 952 750  
årligt 

anslag 

årligt 

anslag 

årligt 

anslag 
 

SUMMA TAXE-

FINANSIERADE 
36 897 7 866 25 208      

SUMMA TOTALT 192 794 35 474 59 036      

EJ LÄMNADE PROGNOSER: För projekt markerade med * finns det i dagsläget inte möjlighet att 

lämna prognos. 

KOMMENTARER: 

Björkhagens förskola: Pausat i väntan på politiskt beslut. 

Grimsåsskolan: Återstår endast kostnad för avetablering moduler, 0,2 mnkr. 

Tranängskolans område: Förstudie pågår. Total kostnad för moduler ska ligga här, beslut taget om 

ombudgetering 1 mnkr från reserv § 92 KS/2022:14. Förvaltningen har fått uppdraget att återkomma 

med en rapport med avseende på ekonomi, tid och lokaleffektivitet, samt påverkan för verksamhet-

en av att inte bygga nu. 

Ambjörnarps förskola: Statusbesiktning gjord våren 2021. Uppdraget är att renovera för 11,3 mkr. 

Kostnad klarläggs till detaljbudget i oktober. 

Solbacken: Pausat i väntan på politiskt beslut. Förvaltningen har lämnat förslag på att bygga 60 

vårdplatser mot bakgrund av omsorgens prognos gällande behov för kommande tio år. Aktuell 

prognos baserad på 27 vårdplatser samt förskola med 2 avdelningar. 

Personalutrymmen Forum: Ombyggnation av Tranemosalen. Klart september 2022. 

Bro Uddebo: Projektering och framtagande av upphandlingsmaterial pågår. Annonsering under 

kvartal 4 2022. 

Tranemo Park: Projektet fortlöper under året. Väntar underlag från Trafikverket för att kunna 

skriva avtal med dem om vägen som skall göras om. Projektet Tranemo park är omfattande, behö-

ver avgränsas för att rymmas inom budget. 
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Ombyggnad Moavägen/Personalutrymmen fastighet och infrastruktur: Investeringen avser drift-

lokaler Västergården och Moavägen. Projektet avslutas 2023. 

Ny gata Kroksjön: Likt tidigare. Det finns ännu ingen anledning att justera prognos men som med 

övriga projekt råder i dagsläget stor osäkerhet. Byggstart och färdigställande är planerat 2023. 

Cirkulationsplats Källsvedjan: Byggnation start 2024 pga av förseningar hos Trafikverket. Prognos 

justerad till 14 mkr i mars. Ingen ombudgetering föreslagen, projektet hanteras i investeringsplanen 

för 2023-2027. 

Överföringsledningar: Överföringsledning mellan Ljungsarp och Gölingstorp, projektet pågår. 

Väntar på Lantmäteriet och Länsstyrelsen gällande markfrågor. Projektet återupptas mot slutet av 

året då kyla ger en bättre förutsättning vid denna typ av markarbete och beräknas vara klart våren 

2024. 

Ombyggnad Grimsås reningsverk: Med hänvisning till det osäkra marknadsläget har förvaltningen 

räknat upp ordersumman med en riskbuffert. Bjelkenfors köper hem material fortast möjligt för att 

säkerställa materialpriser. Prognos reglerad till 24 mnkr vid investeringsuppföljning april. Beslutas 

KF 2022-09-19. Finansiering sker genom VA verksamhetsnära, vilket innebär att ramen 2022-2024 

förblir oförändrad. Kapitalkostnader för investeringen täcks via VA-taxa. 

ÅVC: Det som avses är en ny byggnad för farligt avfall på återvinningscentralen. Granskningshand-

lingar framtagna, arbete pågår med att ta fram förfrågningsunderlag. Upphandling planeras under 

hösten/vintern. 

Reserv: Kommer att nyttjas till flytt och etablering av paviljonger (moduler) för lågstadieelever på 

Tranängsskolan i syfte att frigöra utrymme för gymnasiesärskolan. 
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Samverkansnämnder 

Miljö- och byggnämnden 

Verksamhetsområde 

Tranemo startade ihop med Gislaveds kommun 2019-01-01 en gemensam nämnd för bygg och miljö 

där Gislaved är värdkommun. 

Ekonomisk prognos 

Mnkr Budget Prognos Resultat 

Summa -4,9 -4,9 0 

På grund av rekryteringsproblem har ett antal tjänster varit vakanta på miljöenheten, vilket gör att 

personalkostnaderna varit lägre och verksamheten har blivit lidande. Personalbristen gör även att 

prognosen för intäkter är lägre än budgeterat, främst gäller detta för intäkter för inventering av en-

skilda avlopp samt värmepumpsansökningar. 

Summorna i den ekonomiska prognosen avser Tranemos del av kostnaden för bygg och miljö. 

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 utifrån invånarantal i respektive 

kommun. 

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 

deltagande. 
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Ekonomisk prognos 

Mnkr Budget Prognos Resultat 

Summa 17,3 16,1 1,2 

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter förväntas gå med ett överskott med +1,2 mnkr jämfört med 

budget. Tranemo kommuns andel av överskottet uppgår till 52 % vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. 

Anledningen till att ett överskott med +1,2 mnkr förväntas är följande: 

• Lokalhyran i Tranemo förväntas bli +0,1 mnkr jämfört med budget 

• Tillfälliga vakanser samt en tjänst som ej återbesätts ger ett överskott med +0,6 mnkr 

• Arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras gå med +0,3 mnkr i överskott, även detta till följd 

av vakanser 

• Integration förväntas gå med överskott med +0,2 mnkr. 

Projektet Nytänk kommer att avslutas 30 september 2022. ESF gör då en slutrapport, vilket kan 

medföra ytterligare ett överskott för AME beroende på vad slutrapporten visar. 

IT-nämnden 

Verksamhetsområde 

Gemensam verksamhet med Ulricehamns kommun avseende IT. 

Ekonomisk prognos 

Mnkr Budget Prognos Resultat 

Summa 48,7 47,6 +1,1 

Det totala resultatet för IT efter tertial 2 är +2,0 mnkr, fördelat 0,7 mnkr till Tranemo kommun och 

1,3 mnkr till Ulricehamn. 

Vakanta tjänster som inte tillsatts direkt och partiella föräldra-/tjänstledigheter ger ett positivt resul-

tat på personalkostnaderna. Kostnader för material, verksamheternas inköp av kringutrustning, har 

blivit något högre än budgeterat. Intäkterna i form av hyra är lägre samtidigt som även kapitalkost-

naderna är lägre då vi fortsatt hanterar problemen med leveranser från tidigare under året. Över-

skottet på Entreprenad och tjänster beror bland annat på att Office har lägre kostnader under årets 

första fyra månader innan det nya avtalet träder i kraft, detta kommer att justeras under året. An-

vändandet av konsulttjänster ligger lägre än budgeterat utfall per månad. Detta varierar under året. 

Samtliga kostnader finansieras av Tranemo (36%) och Ulricehamn (64 %). IT prognostiserar ett över-

skott om 1,1 mnkr för helåret, fördelat +0,4 mnkr till Tranemo kommun och +0,7 mnkr till Ulrice-

hamns kommun. 

Den positiva prognosen är starkt kopplad till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av 

vakanser och tjänstledighet. Två nya medarbetare börjar sin anställning 1 september. 



73 (143) 

 

 

 

 

Personalnämnden 

Verksamhetsområde 

2012 beslutades om sammanslagning av personalenhet i Svenljunga och Tranemo kommun, där 

Tranemo är värdkommun. För 2022 är Tranemos andel 53% och Svenljungas andel är 47%. 

Ekonomisk prognos 

Mnkr Budget Prognos Resultat 

Summa -9,4 -9,7 -0,3 

Personalnämnden prognosticerar per T2 ett underskott om -0,3 mnkr, fördelat 0,15 tkr till Sven-

ljunga och 0,17 mnkr till Tranemo. 

-Lönekostnader är högre än budgeterat. 

-Verksamhetskostnaderna förväntas bli högre än budget, baserat på utfall 2020 och 2021 samt sett 

till de fakturor som kommit in i år. 

-Relativt stora kostnader hänförliga till 2021 som felaktigt belastar 2022. 
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Servicesektion 

Mål och ekonomi 

Sammanfattning  

Utvecklingsmål 

Arbetet med samtliga utvecklingsmål går enligt plan. Ett av sektionens totalt tre utvecklingsmål är 

vid avstämning av tertial 2 uppfyllt, de andra bedömt vara på väg att uppfyllas. 

Kvalitet  

För året finns totalt fyra kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer identifierade för servicesekt-

ionen. För dessa är bedömningen vid avstämning av tertial 2 att kvalitet uppnås på samtliga. 

Ekonomi  

Servicesektionen prognostiserar ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,4 mnkr. 

Sammantaget beror överskottet nästintill uteslutande på vakanta tjänster. 

Personal  

Den totala sjukfrånvaron på servicesektionen har minskat från samma period föregående år från 3,1 

procent 2021 till 2,5 procent 2022. Anledningen till den positiva minskningen bedöms vara en kom-

bination av ett nära ledarskap, låg personalomsättning och goda möjligheter för hemarbete. 

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 

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 berikas med mer verksamhetsspecifika be-

skrivningar med utgångspunkt i varje medarbetares 

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 åtta månader 

också arbetat med utveckling av styrningen kopplat 

till vår strategiska lokalförsörjning. 

Servicesektionens del är färdigställd, nu riktar för-



75 (143) 

 

 

 

 

Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

valtningen in arbetet på att kärnverksamheterna ska 

lyckas verkställa den utveckling som är påbörjad. 

Stödja och utveckla sam-

spel och dialog mellan 

politiska 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 har dialoger genomförts i 

syfte att utveckla samspelet. Under årets första åtta 

månader har också en utvärdering av Tranemo 

kommuns styrmodell genomförts. En av de delar 

som vi prioriterar att arbeta vidare med utifrån utfal-

let av utvärderingen är gällande goda dialogvägar 

mellan olika politiska instanser i planering- och upp-

följningsprocessen. 

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. 

Utveckling av strategisk lokalförsörjning 

Aktiviteter Status Kommentar 

Samordna den strategiska 

lokalförsörjningen i förvalt-

ningen 

 Avslutad 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 

 Avslutad Dialoger har under året genomförts i enlighet 

med aktiviteten. Utöver aktiviteten har också 

en utvärdering av Tranemo kommuns styrmo-
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Aktiviteter Status Kommentar 

dell genomförts. En av de delar som vi utifrån 

utfallet av utvärderingen ska arbeta vidare 

med är gällande välfungerande dialogvägen 

mellan olika politiska instanser gällande plane-

ring- och uppföljningsprocessen. 

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, vilket ligger i linje med målsättningen 

för indikatorn. 

Gällande andel chefer som känner sig tillräckligt 

delaktiga i budgetprocessen uppgår utfallet i 

mätningen på servicesektionen till 100 %. 

  

Effektiva processer  Kvalitén 

uppnås 
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 

Några digitaliseringssatsningar är pågående, och 

andra är vid avstämning av tertial 2 genomförda. 

Bedömningen är att samtliga satsningar, utifrån 

dess beskrivning, kommer att vara uppfyllda vid 

årets slut. 

Under 2022 har servicesektionen också utökat 

stödet i samband med månads- och tertialupp-

följningar till organisationens chefer. Uppfölj-

ningen sker utifrån perspektiven ekonomi, HR 

och verksamhet. I juni genomfördes den första 

pulsmätningen av främst ekonomistödet. Svars-

frekvensen var god (47 av ca 55 chefer) och resul-
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

taten var genomgripande mycket goda. Den fråga 

i pulsmätningen som bygger utfallet handlar om 

hur det generella stödet uppfattas. Glädjande kan 

vi konstatera att den uppgår till 4 på en fyra-

gradig skala för servicesektionen. 

  

Ekonomistyrning  Kvalitén 

uppnås 
Funktionernas samlade prognoser uppgår vid 

avstämning av tertial 2 till ett positivt driftsresul-

tat. Ingen funktion lämnar en negativ prognos. 

Däremot visar de politiska verksamheterna på ett 

mindre underskott, detta är främst kopplat till 

ökade kostnader i samband med byte av ordfö-

rande för kommunstyrelsen samt ökade kostna-

der för överförmyndare i samverkan. 

Under året har inga större verksamhetsanpass-

ningar skett som krävt politiska beslut. Under 

årets första åtta månader har också ett nytt bud-

getförslag för 5-årig investeringsbudget med till-

hörande lokalförsörjningsplan har tagits fram, 

redovisats och ligger nu som förslag till politik 

inför 2023. 

Kompetensförsörjning  Kvalitén 

uppnås 
Sammanlagt för årets första åtta månader har sex 

rekryteringsannonser lagts ut för servicesektion-

en. Totalt antal sökande för dessa sex annonser 

har varit 90 stycken. Vad avstämning av tertial 2 

är samtliga tjänster tillsatta, vilket är en förbätt-

ring i jämförelse med tertial 1, där två av rekryte-

ringarna fortsatt var pågående. 

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 

 
 

En utvärdering har skett i enlighet med plan gällande hur delaktiga organisationens chefer kän-
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Kvalitetsindikator 

ner sig i budgetprocessen. Frågan som cheferna fått besvara är följande: Känner du dig tillräckligt 

delaktig i budgetprocessen? Sammanlagt har 4 av 4 chefer besvarat enkäten. Andelen som svarar 

att man känt sig delaktig uppgår till 100 %. 

  

  

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  

Mina sidor 

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. Första steget i arbetet handlar om att forma en strategi för arbetet, där definit-

ion av vad mina sidor innebär för Tranemo kommun behöver klargöras. I praktiken inriktas arbe-

tet i huvudsak på följande tre delar: 

• Se över och standardisera identitetshantering utifrån från vårt MobilityGuard (onegate) 

gällande e-tjänster och andra relevanta verksamhetssystem, ex. InfoMentor. 

• Planering för genomförande av behovsanalys, där tänka målgrupper för den digitala lös-

ningen lyssnas in. 
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Kvalitetsindikator 

• Sammankoppling med en kommande ny webbplats, redan i upphandlingsstadiet. 

Samverkansprojekt e-arkiv 

När det gäller arbetet med övergång till e-arkiv har Tranemo kommun tillsammans med Borås-

regionen och sjuhäradskommunerna ett samverkansprojekt för införandet. Syftet är att i samver-

kan kunna upphandla ett system, implementera systemet och utarbeta en process för att kunna 

ansluta andra system till e-arkivet. I september2022 beslutade kommuncheferna om ett projekt-

startsdirektiv och en projektledare är anställd på Boråsregionen. Internt pågår förberedelser med 

bland annat informationshanteringsplanen och systemadministration med ärendehanteringssy-

stemet. 

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

Avseende framtagandet av e-tjänster pågår arbetet för fullt och ett antal tjänster är framtagna och 

driftsatta. Bland dessa finns den digitala tjänsten för hantering av godkännare- och attestintyg 

som underlättar och effektiviserar processen för verksamheterna. Tidigare fanns det en manuell 

handläggningstid att ta hänsyn till, vilket nu drastiskt har förkortats på grund av automatisering-

en via RPA-projektet. 

Vidare har fler chefer anslutit sig till den digitala tjänsten för rekvisitioner och ännu fler kommer 

bli inbjudna under hösten. Även här förkortas den manuella handpåläggningen eftersom chef kan 

attestera rekvisitioner digitalt. Det finns också en stor nytta i att chef har bättre kontroll och över-

blick på utställda rekvisitioner. Under hösten har också arbetet med automationer kopplat till 

bokföringsordrar och överflyttning av internfakturor fortsatt. 

Verksamhetsnära stöd 

 
 

Under 2022 har servicesektionen utökat stödet i samband med månads- och tertialuppföljningar 

till organisationens chefer. Uppföljningen sker utifrån perspektiven ekonomi, HR och verksamhet. 

I juni genomfördes den första pulsmätningen av främst ekonomistödet. Svarsfrekvensen var god 

(47 av ca 55 chefer) och resultaten var genomgripande mycket goda. Enkäten bestod av ett antal 

frågor, några med ja/nej svar och andra med en skala om 1-4. Nedan följer en sammanfattning på 
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Kvalitetsindikator 

totalen av resultaten (inom parantes visas medianen på skala 1-4, där 1 är sämst och 4 är bäst) 

1. Vad tycker du om mötesupplägget gällande månadsuppföljningen? (4/4) 

2. Vad tycker du om "Budget i balans" i Stratsys? (3/4) 

3. Anser du att du har tillräcklig kunskap och förståelse gällande månadsuppföljningen? (JA, 

77%) 

4. Hur tycker du att budgetprocessen har fungerat hittills i år? (3/4) 

5. Känner du dig tillräckligt delaktig i budgetprocessen? (JA, 83%) 

6. Anser du att du har tillräcklig kunskap och förståelse gällande budgetprocessen? (JA, 68%) 

7. Hur upplever du generellt stödet från ekonomicontroller? (4/4) 

Den fråga i pulsmätningen som bygger utfallet för denna indikator handlar om hur det generella 

stödet uppfattas. Glädjande kan vi konstatera att den uppgår till 4 på en fyra-gradig skala för ser-

vicesektionen. Därmed bedöms indikatorn uppfylld. 

Ekonomistyrning 

Kvalitetsindikator 

Budgetföljsamhet hos chefer - avvikelse i % (sammanvägt driften) 

 
 

Samtliga av funktionerna inom sektionen redovisar vid uppföljning av tertial 2 en budget i balans 

eller ett överskott. Dock visar de politiska verksamheterna på ett mindre underskott, detta är 

främst kopplat till ökade kostnader i samband med byte av ordförande för kommunstyrelsen 

samt ökade kostnader för överförmyndare i samverkan. 

Investeringsuppföljning & budgetering 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Budget: Nytt budgetförslag för 5-årig investeringsbudget med tillhörande lokalförsörjningsplan 

har tagits fram, redovisats och ligger nu som förslag till politik i budgetförslag inför 2023. 

Uppföljning: I samband med budgetuppföljningarna har investeringsplanen fått ett mer transpa-

rent utseende. Varje månad rapporteras utfall, prognos och eventuell ombudgetering. 

  

Kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Antal ansökningar per rekryteringsannons (snitt) 
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Kvalitetsindikator 

Sammanlagt för årets första åtta månader har sex rekryteringsannonser lagts ut för servicesekt-

ionen. Totalt antal sökande för dessa sex annonser har varit 90 stycken. I snitt uppgår antal an-

sökningar per rekryteringsannons till 15 stycken. Noterbart är att en av tjänsterna har markant 

högre andel ansökningar, vilket drar upp snittet på resterande fem. 

Andel tillsatta tjänster 

 
 

Under årets första åtta månader har sammanlagt sex tjänster utannonserats på servicesektionen. 

Vid avstämning av tertial 1 hade fyra av dessa tillsatts, de övriga två rekryteringarna var därmed 

fortsatt pågående. Glädjande kan vi konstatera att dessa två nu är tillsatta och att sektionen vid 

avstämning för tertial 2 uppnår målvärdet för indikatorn. 

 

Ekonomisk prognos 

Nyckeltal 
Budget 

helår 

Utfall aktuell 

period (ack) 

Budgetavvikelse 

aktuell period 

(ack) 

Prognos bud-

getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 9,9 7,4 0,8  

Personalkostnader -35,8 -21,1 2,7  

Verksamhetskostnader -25,1 -12 4,7  

Kapitalkostnader -0,5 -0,3 0  

Resultat -51,4 -26 8,2 0,4 

Kommentar 

1.Vilka budgetavvikelser finns hittills i år? 



84 (143) 

 

 

 

 

För perioden redovisas en positiv avvikelse om 8,2 mnkr. 

2. Vad beror avvikelserna på? 

Resultatet är inte fullt rättvisande då flera kostnader fördelas ojämnt över året, exempelvis bidrag 

och utvecklingspengar. Kommunens reserv ligger budgettekniskt under servicesektionen vilket 

också påverkar utfallet. 

3. Vilka intäkter/kostnader kommer påverka resterande del av året? 

Servicesektionen kommer framförallt att belastas med högre personalkostnader till följd av lägre 

antal vakanser. 

4. Vad blir budgetavvikelsen på helår? 

Driftprognos + 0,4 mnkr 

Servicesektionen prognostiserar ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,4 mnkr. 

Sammantaget beror överskottet näst intill uteslutande på vakanta tjänster. Försämringen om 0,4 

mnkr mot föregående prognos är främst kopplat till HR- och ekonomifunktionen. För HR progno-

sticeras kostnad för lön och licenser bli högre än budget. Ekonomifunktionen prognosticerar lägre 

intäkt till följd av lägre investeringstakt samt ökade kostnader för extra personal inom upphandling 

för att hantera ökade krav på kontroll kopplat till kriget i Ukraina. 

Samtliga av funktionerna inom sektionen redovisar vid denna uppföljning en budget i balans eller 

ett överskott. Dock visar de politiska verksamheterna på ett mindre underskott, detta är främst 

kopplat till ökade kostnader i samband med byte av ordförande för kommunstyrelsen samt ökade 

kostnader för överförmyndare i samverkan 

I prognosen finns medräknat full nyttjandegrad avseende budget för kommunreserv (5 mnkr), 

kommunstyrelsens oförutsett (1 mnkr) och sociala investeringar (1 mnkr) även om dessa poster i 

dag har ett lågt utfall. 

Personal 

Antalet månadsavlönade (både tillsvidare och visstidsanställda) inom servicesektionen har minskat 

ifrån 38,2 årsarbetare 2021 till 35 årsarbetare 2022. Antalet visstidsanställda har minskat från 4 per-

soner till 1 person inom servicesektionen. Detta är knutet till att täcka upp föräldraledighet inom 

HR- funktionen. 

Det ökade behovet av antalet timmar för timavlönade inom servicesektionen är knutet till HR-

funktionen samt kansli, där HR-funktionen haft behov av stöd i löneöversynsarbetet under våren 

2022 och kansli haft behov av stärkt bemanning under sommaren. 

 

Andelen män inom servicesektionen har ökat från 11 procent 2021 till 14 procent 2022 och andelen 

kvinnor minskat från 86 procent 2021 till 89 procent 2022. 

 

Sjukfrånvaron på servicesektionen totalt sett minskar från 3,1 procent 2021 till 2,5 procent 2022 un-

der tertial 2. Långtidssjukfrånvaron minskar från 0,3 procent 2021 till 0,1 procent 2022, tidigare 

längre sjukfrånvarofall har avslutats under tertial 1. Av 2,5 procent total sjukfrånvaro (under peri-

oden 220101-220731) utgör 2,4 procent korttidssjukfrånvaro 2022. Korttidssjukfrånvaron beror före-

trädesvis på förkylningar och covid. 
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Anställda per anställnings- och löneform 

  2 022 2 021 

Antal personer 35 39 

Tillsvidareanställda 34 35 

Visstidsanställda 1 4 

Antal årsarbetare 35 38,2 

   

Timanställda 3 3 

Antal timmar 752 544 

Antal årsarbetare 0,65 0,50 

Kön månadsavlönade 

  2022 2021 

Andel män 14% 11% 

Andel kvinnor 86% 89% 

Sjukfrånvaro 

  2022 2021 

Totalt 2,5 % 3,1 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 0,1 % 0,3 % 
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Lärandesektionen 

Mål och ekonomi 

Sammanfattning  

Lärandesektionen prognosticerar att redovisa en budget i balans 2022, alltså ett nollresultat. Budget-

följsamheten ska i det fortsatta dock inte ses som ett utvecklingsmål, men som ett självklart resul-

tatmål som varje enhet och hela sektionen aktivt arbetar för att nå. 

Sektionen har även som mål att höja gymnasiebehörigeheten för våra elever i åk 9. Här är det viktigt 

med fortsatt fokus på stärkt samsyn kring kunskaps- och värdegrundsuppdraget bland lärarna i åk 

7-9 samt stärkt samarbete mellan skolorna i samband med övergången från åk 6 till 7. Även arbete 

med att främja skolnärvaron i alla stadier, inte minst i åk 7-9, samt insatser för att minska skillna-

derna i resultaten mellan flickor och pojkar är viktiga fokusområden i sektionens fortsatta utveckl-

ingsarbete. 

Ytterligare en viktig strategisk front att arbeta på för Lärandesektionen är gymnasieskolan. Det gäl-

ler marknadsföring av industri- och vård- och omsorgsprogragrammet. Vi utreder också möjlighet-

en att starta tre nya program: Barn och fritid, Estetprogram och Försäljning av service. Vidare arbe-

tar vi för att kunna erbjuda våra gymnasiesärelever undervisning på hemmaplan. 

Ekonomiskt resultat, prognosticerad budget i balans 221231 

Lärandesektionen prognostiserar i dagsläget en budget i balans, alltså ett nollresultat. 

Trots en prognos på underskott på modersmål (-0,5 mkr) och Interkommunalersättning (IKE) för-

skola/grundskola (-0,9 mnkr) prognostiserar centrala posten Lärande ett överskott mot budget med 

3,8 mnkr. Majoriteten av överskottet innefattar del av Skolmiljarden (1,5 mkr), högre etableringser-

sättning än budget (0,3 mnkr), överskott på budgeten för skolskjuts (0,9 mkr), överskott på budgeten 

för köp av psykologtjänst (0,3 mkr) samt överskott på budgeten för ersättning till fristående försko-

lor i Tranemo kommun (1,1 mkr). I överskottet på centrala Lärande ingår för tillfället även del av 

statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (0,4 mnkr) som ska fördelas ut till förskolorna 

under hösten. 

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr vilket beror på högre perso-

nalkostnader än budgeterat samt kostnader för lokalhyra, lokalvård och kost som det inte funnits 

budget för tidigare. 

Grundskolan inklusive särskolan och gymnasiesärskolan prognostiserar en budget i balans, dock 

med variationer mellan de olika rektorsområdena. 

Gymnasiet (ungdomsgymnasium ink vuxenutbildning) prognostiserar ett underskott mot budget 

på -2,6 mkr, vilket beror på högre interkommunala kostnader än budget (-2,8 mkr) och lägre inter-

kommunala intäkter än budget (-1,1 mkr). 

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.. 

Utfallet per sista augusti visar för Lärandesektionen på ett överskott om 4,6 mkr. Anledningen till 
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att det skiljer mellan prognosen och utfallet är bl.a. bidrag som inte periodiserats samt kostnadsök-

ningar som kommer senare under året, bl.a. utökning med ny förskola. 

Prioriterade mål och kvalitet, relativt positiva resultat 

Lärandesektionen uppvisade i juni 2022 följande måluppfyllelse: 

• 85% gymnasiebehörighet i åk 9, efter genomförd lovskola. 

• 81,8 % yrkesprogram på gy 

• 91,0 % högskoleprogram på gy 

Dessa resultat kan förvisso ses som positiva, om de nätt och jämt jämförs med nationell statistik men 

även som föremål för förbättring, om de ex analyseras i ljuset av gapet i resultaten mellan flickor 

och pojkar samt den höga andel elever i åk 7-9 som har en frånvaro högre en 10%. 

Personalläget är gott trots arbetsmiljöskulden från pandemitiden 

Personalläget inom Lärandesektionen bör anses vara mycket gott, trots effekterna av de två gångna 

årens långa och ur arbetsmiljösynpunkt mödosamma pandemi samt genomförda budgetanpass-

ningar. Följande resultat kan styrka denna analys: 

Den sammantagna analysen av arbetsbörda och trivsel är att många känner sig arbetstyngda från 

sviterna av pandemin samt de pågående budgetanpassningarna, men att det ändå finns förhopp-

ningar om att organisationen kommer att bli mer hållbar med vissa förändringar i strukturerna. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

Budget i balans  Målet är 

uppfyllt 
Under 2021 drogs sektionen med ett stort underskott 

vilket rättats till. Interkommunala kostnader har ökat 

och vid ingången av 2022 var sektionen inte i balans. 

Tack vare en tilläggsbudget och allmän återhållsam-

het balanserar nu sektionen budgeten. Flera övergri-

pande förändringar, inte minst på strukturnivå, be-

höver dock göras för att nå en ekonomisk hållbarhet. 

Många av förändringarna har med lokaler och upp-

tagningsområdena att göra. Barnafödandet progno-

sticeras kraftigt sjunka fram till 2028 och effektivise-

ringar i form av en minskning av antalet förskolor 

bedöms vara nödvändiga inom de närmaste åren. En 

del av dessa förskolor finns dessutom i gamla och 

slitna lokaler som genererar höga driftkostnader. 

SKA SSK  Målet är 

uppfyllt 
Arbetet med att få SKA att genomsyra hela läsåret 

pågår. Vi ska på våra chefsmöten följa upp läro-

plansområdena under hela året efter årshjulet i våra 

riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvali-

tetsarbete. Vi har lagt en plan för höstens möten för 

kvalitets- och utvecklingsfrågor. Vi kommer att fort-
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Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

sätta arbeta med kollegialt lärande med hjälp av 

Skolverkets modul Leda förändring som påbörjades 

under förra läsåret. 

I år har Kvalitetsrapporterna kommit in i anslutning 

till deadline för alla utom två verksamheter. Dessa 

har haft sjukdom respektive byte av rektor. 

Vi ska revidera vår verksamhetsidé och några mål 

utifrån att det har kommit nya kurs- och ämnespla-

ner inför lå 22-23. 

Nyanländas lärande -

 ökad måluppfyllelse för 

barn och elever som är 

nyanlända eller har ett 

annat modersmål än 

svenska. 

 Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

Målet är ökad måluppfyllelse för de nyanlända ele-

verna. Det prioriterade målet bygger på en stor sats-

ning (kallad riktade insatser) tillsammans med Skol-

verket som kommer att pågå till 2023. Våra insatser, 

även kallade aktiviteter, sker inom två utvecklings-

områden, styrning och utveckling av verksamheten 

samt undervisning och lärande. Projektledare är på 

plats sedan november och utvecklingsinsatserna är 

påbörjade helt enligt åtgärdsplanen. 

De planerade insatserna inför lå 22-23 är följande: 

• Bestämma rätt indikatorer för de olika insat-

serna för att kunna följa projektet och ut-

vecklingen. För att detta ska kunna ske behö-

ver huvudman, rektorer och centrala elevhäl-

san se på målen tillsammans. Under höstter-

minen 2022 kommer vi därför att arbeta med 

detta i chefsgruppen och bland våra förstelä-

rare/samtalsledare.   

• Koordinator, Lokala Teamet, skolchef och 

elevhälsachef ser över hur vi kan implemen-

tera och efterleva vad våra styrdokument sä-

ger om studihandled-

ning/modersmålsundervisning.  

• Fortsatt arbete med våra rutiner och tolkning 

av styrdokumenten. Tid och fokus på detta 

kommer att ske under vårterminen 23.  

• Under oktober månad kommer rektorerna i 

Tranemo kommun att arbeta vidare med 

modulutbildningen "Leda förändring". Vi 

kommer att utvärdera och följa upp hur vi 

synliggör gruppen nyanlända och flersprå-

kiga barn/elever i det systematiska kvalitets-
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Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

arbetet och betydelsen av kommunikation i 

arbetet mot målen.  

• Lärstämman med interkulturellt  förhållnings-

sätt som tema gav effekter just då, men end-

ast en föreläsning räcker ej. Positivt  förhåll-

ningssätt till andra kulturer är viktiga fak-

torer för flerspråkiga barn och elever. Något 

som forskningen pekar på och något som 

formuleras i skolans värdegrund. Det behövs 

vidare diskussion och samtal i våra verksam-

heter om förhållningssätt. I de utbildningsin-

satser som våra pedagoger kommer att delta i 

vilar belysta undervisningsmetoder just på 

hur vi förhåller oss till samt mötter olikheter, 

så att alla barn/elever känner igen sig och ut-

vecklas i den undervisning som ges i våra 

förskolor och skolor. 

Prioriterade mål från Lä-

randesektionens Kvali-

tetsrapport lå 20/21 

 Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

Barn- och elevhälsan genomgick en granskning av 

KPMG förra året, i den framkom det att resursen 

behöver stärkas. Detta har skett i augusti genom att 

separera uppdragen barn- och elevhälsa resp. kvali-

tets- och utvecklingsfrågorna. Vi kan redan se att 

detta kommer att leda till högre kvalitet inom båda 

uppdragen. 

Värdegrundsarbetet med Trygghetsplanen pågår i 

verksamheterna och kommer att följas upp mer nog-

grant till våren. 

Studie- och yrkesvägled-

ning för alla ålder.- hu-

vudmannaplan 

 Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

SYV-planen är implementerad i hela organisationen 

och är synlig i det systematiska kvalitetsarbetet. Lä-

randesektionen vill i och med denna plan utvidga 

studie- och yrkesvägledningen till att omfatta samt-

liga verksamheter och stadier inom utbildningen. Ett 

särskilt fokus kommer att riktas mot samarbetet mel-

lan högstadiet och gymnasiet med näringslivet. 

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 
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Aktiviteter Status Kommentar 

och antal enheter för att ligga rätt i budgetar-

bete för 2023 och de närmaste fem åren. 

SKA SSK 

Aktiviteter Status Kommentar 

Jobba med efterlevnaden av 

Riktlinjerna för skolutveckling 

och systematiskt kvalitetsar-

bete 

 Avslutad Arbetet med att få SKA att genomsyra hela 

läsåret pågår. Vi ska på våra chefsmöten följa 

upp läroplansområdena under hela året efter 

årshjulet i våra riktlinjer för skolutveckling och 

systematiskt kvalitetsarbete. Vi har lagt en plan 

för höstens möten för kvalitets- och utveckl-

ingsfrågor. Vi kommer att fortsätta arbeta med 

kollegialt lärande med hjälp av Skolverkets 

modul Leda förändring som påbörjades under 

förra läsåret. 

I år har Kvalitetsrapporterna kommit in i an-

slutning till deadline för alla utom två verk-

samheter. Dessa har haft sjukdom respektive 

byte av rektor. 

Vi ska revidera vår verksamhetsidé och några 

mål utifrån att det har kommit nya läroplaner 

inför lå 22-23. 

Utbildning med rektorer kring 

analys och kvalitetsarbete 

 Avslutad Analysen behöver vässas. Initiativ taget till 

kompetensutveckling genom arbete med Skol-

verkets modul Leda förändring (Inom nyan-

ländas lärande). Modulerna genomförda under 

läsåret. 

Skapa årshjul för kvalitets- och 

utvecklingsarbetet på chefs-

mötena 

 Pågående Ett årshjul för det interna SKA i chefsgruppen 

har tagit fram. Chefsmötena följer numera det 

årshjulet. 

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 

 Avslutad Genomförande  

Under det halvår som samordnare numera 

koordinator varit anställd har koordinatorn 

ägnat stor del åt av sin arbetstid till att planera 

och implementera de olika insatserna i verk-
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Aktiviteter Status Kommentar 

samheten både på chefsnivå och enhetsnivå. 

Koordinator har tillsammans med t f skolchef 

Christina Josefsson påbörjat ett samarbete med 

Svenljunga och Ulricehamns kommun. Syftet 

är att kunna samordna studiehandledare, mo-

dersmålslärare då det är svårt för en enskild 

kommun att hitta lärare/studiehandledare i 

alla modersmål där vi behöver. 

Koordinator har haft träffar med modersmåls-

lärarna och studiehandledarna i kommunen c a 

en gång i månaden. Fokus har varit deras yr-

kesroll och uppdrag, men också ett möte där 

de får tillfälle att träffas. 

I enlighet med åtgärdsplan har koordinator 

och Lokala Teamet träffats en gång i månaden. 

Koordinator har träffat modersmålslä-

rare/studiehandledare en gång i månaden. 

En kartläggning har gjorts hur mottagandet av 

nyanlända grundskoleelever ser ut i Tranemos 

grundskolor. Intervjuer har genomförts. 

Resultat och analys 

• Insatserna är i gång. Vissa insatser som 

t ex förskolans har varit svårare att pla-

nera då de har barnverksamhet under 

hela dagen. Här har krävts en del mö-

ten i hur vi ska kunna ordna vikarieav-

lösning. Förskolans rektorer har löst det 

på olika sätt utifrån enhetens behov. 

• Mötena med Svenljunga och Ulrice-

hamn är i initialfasen och fler möten är 

planerade för hur samordning kan ske. 

• Kartläggningen visar att det finns ett 

behov av en central samordning i Tra-

nemo kommun. Analysen visar att det 

behövs tydligare, reviderade riktlinjer 

för mottagande, kartläggning och upp-

följning av våra flerspråkiga barn och 

elever. De rektorer som deltog i kart-

läggningen uttalade ett önskemål att 

samordning av modersmålsundervis-

ning/kartläggning ska ske av en sam-

ordnare. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

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 sys-

tematiska kvalitetsarbetet. Betyg och moders-

mål och svenska redovisas övriga ämnen sär-

redovisas inte målgruppen” 

Skolverket anser att insatsen kommer att bidra 

till förbättrade förutsättningar för högre 

måluppfyllelse och goda kunskapsresultat hos 

barn och elever som är nyanlända eller har 

annat modersmål än svenska samt öka likvär-

digheten inom och mellan förskolor, grundsko-

lor och gymnasieskolan. Därför påbörjades 

Skolverkets modulutbildningen "Leda föränd-

ring". 

Genomförande 

I oktober och november på två chefsträffar 

genomförda cheferna i Lärandesektionen del 2 

- Planera för förändring. Här togs upp vad är 

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 -

pilotprojekt? Vilka effekter vill man att föränd-

ringen ska uppnå? I olika grupper har cheferna 

diskuterat sina erfarenheter av förändringsar-

bete. Utbildningen tog även upp effektkedjan 

som är ett verktyg att använda vid förändringsar-

bete.  

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 
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Aktiviteter Status Kommentar 

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 

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 uppföljnings-

arbetet kring de insatser som görs inom pro-

jektet Nyanländas och flerspråkiga barn och 

elevers lärande. 

220523 

Insatserna genomförda med Chefsgruppen 

2.2 Kompetensutveckling i 

interkulturellt förhållningssätt 

- Lärstämma 

 Avslutad Genomförande 

Måndagen den 7 mars genomfördes en lär-

stämma för all pedagogisk personal, lärande-

sektionens kansli och skoladministratörer. Poli-
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Aktiviteter Status Kommentar 

tiker från Kommunstyrelsen och övriga sekt-

ionshefer var inbjudna. Stämman skedde digi-

talt p g a pandemin. 

Stämman var en halv dag där de första två 

timmarna var en föreläsning med Jonas Stier, 

professor och sociolog Mälardalens Universi-

tet. 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 för att samtala 

om förhållningssätt och attityd. . Årets tema 

var mångfald eller enfald- utmaningar, möjligheter 

- arbetssätt. Ämnet och frågorna samtalades om 

utifrån att Tranemo Syftet med ämnet var att 

öka förståelsen för varandra och kunna bemöta 

andra människor med respekt och kunskap 

med vad det t ex innebär att komma från en 

annan kulturell bakgrund. 

Följande frågor diskuterades i grupperna: 

1, Vilka utmaningar ser du med en tilltagande 

mångfald i verksamheten? 

2, Vilka möjligheter ser du med en tilltagande 

mångfald i verksamheten? 

3, Vad är ett interkulturellt förhållningssätt för 

dig? 

Resultat och analys 

Sammanfattningarna från gruppdiskussioner-

na 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. Bar-

nen/Eleverna lär av varandra och blir intresse-

rade 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 
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Aktiviteter Status Kommentar 

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. 

Prioriterade mål från Lärandesektionens Kvalitetsrapport lå 20/21 

Aktiviteter Status Kommentar 

Utvecklad Barn- och Elevhälsa  Pågående Barn- och elevhälsan har varit föremål för 

granskning. I denna har det framkommit att 

resursen behöver stärkas. I augusti  började en 

chef för centrala elevhälsan på heltid, som 

kombinerar uppdraget med chef för familje-

centralen. Utökningen är viktig för bägge verk-

samheterna. 

Implementering av Trygg-

hetsplan 

 Avslutad Barn- och elevhälsan genomgick en granskning 

av KPMG förra året och det framkom att resur-

sen behöver stärkas. Detta har skett i augusti 

genom att separera uppdragen barn- och elev-

hälsa resp. kvalitets- och utvecklingsfrågorna. 

Vi kan redan se att detta kommer att leda till 

högre kvalitet inom båda uppdragen. 

Värdegrundsarbetet med Trygghetsplanen 

pågår i verksamheterna och kommer att följas 

upp mer noggrant till våren. 

Studie- och yrkesvägledning för alla ålder.- huvudmannaplan 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av SYV-

planen 

 Pågående Implementering pågår och aktivitetsplanen 

följs upp. 

Aktivitetsplaner  Avslutad Redovisas i Lärandesektionens övergripande 

Kvalitetsrapport för lå 21-22. 
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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. I år saknas det rapport från en rektor, 

som slutade i kommunen i början av augusti. 

Att rektor är trygg i bud-

getarbetet och har kontroll 

på sin ekonomi 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

För att skapa trygghet i budgetarbetet behöver 

förutsägbarheten öka, vilket är det samma som att 

prognosarbetet behöver förbättras i alla led, från 

rektors- till ekonomi- och sektionschefens nivå. 

För att kunna skapa träffsäkra prognoser och 

därav kunna göra effektiviseringar och eventuella 

neddragningar i tid, kommer Lärandesektionen 

att vidta följande åtgärder: 

• Sektionschefen har månatliga budgetupp-

följningar med varje rektor. 

• Sektionschefen har månatliga budgetupp-

följningar med sektionens kontroller. 

• Relevanta nyckeltal tas fram ur resurspla-

neringsverktyget, vilka speglas varje må-

nad mot tilldelad ram och eventuella 

kostnadsavvikelser. 

• Sektionschefen undersöker med ekonomi-

funktionen möjligheten att varje månad se 

över varje enhets ram och vid behov ju-

stera den utifrån eventuella variationer i 

barn-/elevunderlaget. 

På detta viss kommer de fyra datakällor som för-

ser oss med underlag inför budgetuppföljningar-

na att kunna fungera som komplement till 

varandra och inte som varandras konkurrenter. 

Dessa tre datakällor är resursplaneringsverktyget 

i Stratsys, personalnettokostnaderna i Personec, 

enhetens resultatrapport i Agresso och kontrollers 

resultatsammanställning i Excel. 

Att det bedrivs ett syste-

matiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) på alla verksam-

hetsnivåer i Lärandesekt-

ionen 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Alla verksamheter inom Lärandesektionen ge-

nomför en arbetsmiljörond och Årlig uppfölj-

ning/analys samt Handlingsplan för Lärandesektionen. 

De flesta av sektionens chefer och skyddsombud 

har gått utbildningen Bättre arbetsmiljö. Dock har 

inte alla verksamheter genomfört än en årlig upp-
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

följning av arbetsmiljön. Sektionschefen kommer 

att följa upp denna utveckling inom ramen för 

månadsuppföljningar och på chefsmöten. 

Förskolan styrs och ge-

nomsyras av läroplanen 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Andelen anställda inom förskolan med förrskollä-

rarlegitimation är generellt hög i Tranemo kom-

mun (62%), jämfört med riket (40%). Det råder 

dock en ojämn fördelning av andel behörig per-

sonal mellan enheterna, där förskolorna i Limma-

red, Uddebo-trakten och en enhet i Tranemos 

tätort uppvisar lägre behörighet. 

Samtliga förskolor följer Lärandesektionens SKA-

årshjul föredömligt och har trots omständigheter-

na en väl fungerande utvecklingsorganisation. 

Rektorerna anser dock att enheternas förmåga att 

organisera för löpande pedagogisk utveckling 

(PUT) är generellt begränsad. Sektionschef kom-

mer både individuellt och gemensamt i hela rek-

torsgruppen att inleda samtal under ht 2022, med 

målet att varje avdelning enligt HÖK 21 ska ha 10 

timmar schemalagd planeringstid lå 22-23, och 15 

timmar lå 23-24. 

Grundförutsättningar för 

att bedriva en skola 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Indikatorn är inte helt genomarbetad än men ska 

grundas i följande förutsättningar, för att verk-

samheten ska kunna nå hög måluppfyllele, lyckat 

kollegialt lärande och en sund arbetsmiljö: 

• En väl fungerande driftorganisation: Vil-

ket stöd, vilka strukturer, vilka beteenden 

och vilken uppföljning behövs för få till en 

sådan organisation? 

• En väl fungerande utvecklingsorganisat-

ion: Vilket stöd, vilka strukturer, vilka be-

teenden och vilken uppföljning behövs för 

få till en sådan organisation? 

• En budget i balans: Vilket stöd, vilka 

strukturer, vilka beteenden och vilken 

uppföljning behövs för få till det? 

Sektionschefen kommer under ht 2022 att definera 

indikatorn tillsammans med övriga chefer, stöd-

funktioner och fackliga representanter inom Lä-

randesektionen. 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

Fullföljd grundskola  Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Närvarostatistik för elever på Tranängskolan 7-9 

under läsåret 2021-2022: 

  
Antal 

elever 

Antal 

elever 

med 

minst 

90% när-

varo 

Andel 

elever 

med 

minst 

90% när-

varo 

Åk 7 148 83 56 

Åk 8 132 52 39 

Åk 9 150 70 46 

Totalt 430 205 48 

 

Frånvaron bland eleverna i samtliga årskurser bör 

ses som mycket hög. Den främsta anledningen till 

frånvaron anges ha varit Covid-pandemin. Sta-

tistik gällande höstterminen 2022 har ännu inte 

tagits fram. 

Likvärdig grundsärskola  Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Handledning av skolledningar och pedagoger på 

grundskolor som tar emot individintegrerade 

särskoleelever genomförs bl a av grundsärskolans 

speciallärare, antingen med besök på skolor eller 

genom kontakt via Teams. 

Grundförutsättningar för 

att bedriva en gymnasie-

skola 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Indikatorn är inte helt genomarbetad än men ska 

grundas i följande förutsättningar, för att verk-

samheten ska kunna nå hög måluppfyllele, lyckat 

kollegialt lärande och en sund arbetsmiljö: 

• En väl fungerande driftorganisation: Vil-

ket stöd, vilka strukturer, vilka beteenden 

och vilken uppföljning behövs för få till en 

sådan organisation? 

• En väl fungerande utvecklingsorganisat-

ion: Vilket stöd, vilka strukturer, vilka be-

teenden och vilken uppföljning behövs för 

få till en sådan organisation? 

• En budget i balans: Vilket stöd, vilka 

strukturer, vilka beteenden och vilken 

uppföljning behövs för få till det? 
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

Sektionschefen kommer under ht 2022 att definera 

indikatorn tillsammans med övriga chefer, stöd-

funktioner och fackliga representanter inom Lä-

randesektionen. 

Tillgänglig vuxenutbild-

ning för invånarna i Tra-

nemo kommun 

 Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

De vuxna invånare i Tranemo kommun som vill 

utbilda sig som vuxna ska ha tillgång till ända-

målsenlig utbildning. Indikatorn ej genomarbe-

tad, implementering pågår. 

Att rektor arbetar helt i linje med våra riktlinjer för skolutveckling och 

systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsindikator 

Andelen rektorer som har en Kvalitetsrapport av god kvalitet 

 
 

Detta år anges kriteriet utifrån om det finns en kvalitetsrapport. 

Vad god kvalitet är behöver definieras i samråd med Chefsmötet 

En enhet sakande detta. (3 %) 

14 förskolor 

6 grundskolor 

10 fritidshem 

1 grundsärskola 

1 ungdomsgymnasium 

Summa: 32 
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Kvalitetsindikator 

Andelen rektorer som har en utvecklingsplan klar i början av läsåret 

 
 

Detta år anges kriteriet utifrån om det finns en utvecklingsplan 

Vad god kvalitet är behöver definieras i samråd med Chefsmötet 

En enhet sakande detta. (3 %) 

14 förskolor 

6 grundskolor 

10 fritidshem 

1 grundsärskola 

1 ungdomsgymnasium 

Summa: 32 

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

Kvalitetsindikator 

Andelen rektorer som har en budget i balans 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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. 

Finns tre nivåer. 

1. Genomförd BAM utbildning och det de senaste 4 åren 

2. Genomförd BAM-utbildning , men mer än 4 år sedan 
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Kvalitetsindikator 

3. Inte genomförd BAM -utbildning. (Ger målvärde under 80% om medarbetaren arbetat i 2 år) 

Det finns chefer inom Lärandesektionen inom alla tre nivåerna. 

Måluppfyllelsen uppskattas 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. 

Måluppfyllelsen uppskattas till 85%. 

Alla verksamheter genomför en årlig uppföljning av arbetsmiljön 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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 på SSG 220517. 

Förskolan styrs och genomsyras av läroplanen 

Kvalitetsindikator 

Andelen förskollärare med lärarlegitimation 
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Kvalitetsindikator 

Andel (%) årsarbetare med förskollärarlegitimation ht 2022 är för Tranemo kommun 62%, detta i 

förhållande till samtlig pedagogisk personal anställd inom förskolan. På nationell nivå var utfallet 

40% lå 21-22. 

Målsättning är att 2 av 3 medarbetare skall ha förskollärarlegitimation.Sett till detta målvärde är 

uppfyllnaden 94%, vilket bör anses som ett mycket postivit resultat. 

Andelen av förskolans avdelningar som har schemalagd planeringstid enligt nationell norm 

 
 

Samtliga förskolor följer Lärandesektionens SKA-årshjul föredömligt och har trots omständighet-

erna en väl fungerande utvecklingsorganisation. Rektorerna anser dock att enheternas förmåga att 

organisera för löpande pedagogisk utveckling (PUT) är generellt begränsad. 

Lärandesektionen innebär många små förskoleenheter (5 av 15). En stor svårighet på dessa små 

enheter är att det i princip är omöjligt att sitta tillsammans och planera/reflektera då man inte har 

tillräckligt med personal för att kunna hjälpas åt att lösa av varandra. Det är också lika många 

ansvarsområden på alla förskolor (kontakt med städ, vaktmästeri, brandskydd, IT, trygghetspla-

ner etc) oavsett storlek, vilket gör att arbetsbördan för de små enheterna blir större. Om verksam-

heten dessutom har integrerat förskola/fritids har man dubbla läroplaner att hålla fokus på. 

På större enheter finns planerings- och utvecklingstid schemalagd enligt avtalet men hög sjuk-

frånvaro samt utbildning för handledare inom pågående riktade insatser har ibland gjort att en 

del av den planeringstiden har prioriterats bort till förmån för omsorg av barnen. 

Sektionschef kommer både individuellt och gemensamt i hela rektorsgruppen att inleda samtal 

under ht 2022 med målet att varje avdelning enligt HÖK 21 ska ha 10 timmar schemalagd plane-

ringstid lå 22-23, och 15 timmar lå 23-24. 

Grundförutsättningar för att bedriva en skola 

Kvalitetsindikator 

Elevunderlag Grimsåsskolan och Dalstorpskolan 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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. 

En indikator för Dalstorpskolan kommer också att tas fram. 

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-
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Kvalitetsindikator 

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=42%. 

Fullföljd grundskola 

Kvalitetsindikator 

Andelen elever som har minst 90% närvaro i åk 7-9 

 
 

Närvarostatistik för elever på Tranängskolan 7-9 under läsåret 2021-2022: 

  Antal elever 
Antal elever med 

minst 90% närvaro 

Andel elever med 

minst 90% närvaro 

Åk 7 148 83 56 

Åk 8 132 52 39 
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Kvalitetsindikator 

Åk 9 150 70 46 

Totalt 430 205 48 

 

Frånvaron bland eleverna i samtliga årskurser bör ses som mycket hög. Den främsta anledningen 

till frånvaron anges ha varit Covid-pandemin. Statistik gällande höstterminen 2022 har ännu inte 

tagits fram. 

Likvärdig grundsärskola 

Kvalitetsindikator 

Handledningsträffar för skolor med integrerade grundsärskoleelever 

 
 

Insatsen ligger i speciallärarens uppdrag. 

Grundförutsättningar för att bedriva en gymnasieskola 

Kvalitetsindikator 

Andelen elever som väljer att gå i den egna gymnasieskolan 
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Kvalitetsindikator 

 
 

98 förstahandsökande i årskursen ger 67% 

Antal elever från andra kommuner som väljer Tranemo gymnasieskola 

 
 

Här fyller vi i antalet sökande från Svenljunga. Indikatorn inte genomarbetad gällande målvärdet. 
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Tillgänglig vuxenutbildning för invånarna i Tranemo kommun 

Ekonomisk prognos 

Nyckeltal 
Budget 

helår 

Utfall aktuell 

period (ack) 

Budgetavvikelse 

aktuell period 

(ack) 

Prognos bud-

getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 47,9 35,4 3,5  

Personalkostnader -224,9 -149,4 -0,1  

Verksamhetskostnader -89 -57,5 2  

Kapitalkostnader -17,3 -11,6 -0,1  

Resultat -283,3 -183 5,3 0 

 

Åtgärd att genomföra 
Slutda-

tum 
Kommentar 

Förväntad 

besparing in-

nevarande år 

Förväntad 

besparing 

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 grund-

bemanningen. 

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 organisation-

en. 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 
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Åtgärd att genomföra 
Slutda-

tum 
Kommentar 

Förväntad 

besparing in-

nevarande år 

Förväntad 

besparing 

helår 

som möjligt. 

 Tvärpolitisk skolplan 

- Uppdrag 

2023-12-

31 

I samband med Läran-

desektionens strategi-

dagar för ledningsgrup-

pen 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. 

  

 Anpassningar i be-

manningen på enhets-

nivå 

2023-12-

31 

I samband med ordina-

rie månadsuppföljning-

en med controller och 

sektionschef beslutas 

om olika anpassnings-

åtgärder i bemanningen 

på enhetsnivå för de 

skolor som prognostise-

ras avvikande resultat. 

Dessa anpassningar 

samverkas på SSG efter 

genomförd risk- och 

konsekvensanalys. An-

passningarna effektue-

ras löpande under läså-

ret och har bäring på 

resultatet kalenderårs-

vis. 

  

Kommentar 

Lärandesektionen 

Lärandesektionen prognostiserar i dagsläget ett noll-resultat 2022. 

Trots en prognos på underskott på modersmål (-0,5 mnkr) och IKE förskola/grundskola (-0,9 mnkr) 

prognostiserar Lärande övergripande ett överskott mot budget med 3,8 mnkr. Majoriteten av över-

skottet innefattar del av Skolmiljarden (1,5 mnkr), högre etableringsersättning än budget (0,3 mnkr), 
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överskott på budgeten för skolskjuts (0,9 mnkr), överskott på budgeten för köp av psykologtjänst 

(0,3 mnkr) samt överskott på budgeten för ersättning till fristående förskolor i Tranemo kommun 

(1,1 mnkr). I överskottet på Lärande övergripande ingår för tillfället även del av statsbidrag för kva-

litetshöjande åtgärder i förskolan (0,4 mnkr) som ska fördelas ut till förskolorna under hösten. 

Prognosen för Administration & IKT ligger på 0,6 mnkr. Överskottet beror till största del på lägre 

IT-kostnader än budgeterat p.g.a. översyn av enheterna men del av det kan också kopplas till lägre 

personalkostnader än budgeterat till följd av vakans och lägre sysselsättningsgrad än budgeterat. 

Barn- och elevhälsan prognostiserar ett överskott mot budget på 0,4 mnkr. Det överskottet beror på 

lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. tjänstledigheter och att personal som slutat ersatts med 

personal med lägre lön. 

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr vilket beror på högre perso-

nalkostnader än budgeterat samt kostnader för lokalhyra, lokalvård och kost som det inte funnits 

budget för tidigare. De högre personalkostnaderna kan delvis förklaras med att man har många 

barn i behov av särskilt stöd. De högre personalkostnaderna kan också förklaras med att personal-

förstärkning görs under hösten till följd av att en fristående förskola lagt ner och Tranemo kommun 

har behövt bemanna upp en ny förskola för att kunna ta emot barnen. Det är också till följd av den 

nya förskolan som Lärandesektionen har kostnader för hyra m.m. som vi inte tidigare räknat med. 

Under hösten har även ett nytt avtal gällande beredskapsersättning för nattis tecknats vilket också 

innebär en ökad personalkostnad som vi inte budgeterat med och inte heller tagit med i tidigare 

prognoser. Som tidigare nämnts ligger del av av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i försko-

lan (0,4 mnkr) på Lärande övergripande och kommer att fördelas ut till förskolan under hösten vil-

ket kommer att sänka det prognostiserade underskottet för förskolan. 

Grundskolan inklusive särskolan och gymnasiesärskolan prognostiserar en budget i balans, dock 

med variationer mellan de olika rektorsområdena. De rektorsområden som prognostiserar under-

skott gör det p.g.a., främst, högre personalkostnader än budgeterat men också p.g.a. kostnader för 

lokalhyra och lokalvård som vi inte budgeterat med. Kostnaderna för lokalhyra och lokalvård har 

tillkommit till följd av att vi startat egen gymnasiesärskola och därför behövde hyra paviljonger för 

att få plats med alla elever på skolområdet. Dock ser vi att vi får en lägre kostnad för skolskjuts (som 

ligger under Lärande övergripande) som hjälper till att täcka upp för lokalkostnaderna. De högre 

personalkostnaderna beror till största del på att vi har elever i behov av särskilt stöd. 

Gymnasiet (ungdomsgymnasium inkl. vuxenutbildning) prognostiserar ett underskott mot budget 

på -2,6 mnkr vilket beror på högre interkommunala kostnader än budget (-2,8 mnkr) och lägre in-

terkommunala intäkter än budget (-1,1 mnkr). Delar som visar på överskott är skolskjutsen (0,5 

mnkr) och köp av Komvux-utbildning (0,5 mnkr). Prognosen för interkommunala kostnader ligger 

på ungefär samma nivå som vid senaste månadsuppföljningen men prognosen för interkommunala 

intäkter och köp av Komvux-utbildning skiljer. Anledningen till att prognosen för interkommunala 

intäkter blivit sämre är att vi tidigare har räknat med att de elever som gick i årskurs 1 skulle fort-

sätta till årskurs 2 men många av de som gick IM-program har vid läsårsslutet 21/22 blivit behöriga 

att söka nationella program och har då sökt sig till andra skolor än Tranemo gymnasieskola. Pro-

gnosen för Komvux-utbildning har blivit bättre och detta p.g.a. att vi ser ett lägre söktryck till ut-

bildningarna. 

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 
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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 augusti visar för Lärandesektionen på ett överskott på 4,6 mnkr och anledningen 

till att det skiljer mellan prognosen och utfallet är bl.a. bidrag som inte periodiserats samt kostnads-

ökningar som kommer senare under året (bl.a. utökning med ny förskola). 

Avtalstroheten 

Avtalstroheten är ett mått som visar på hur trogna vi är våra avtal - alltså handlar vi de produkter 

och tjänster som vi har upphandlat från våra avtalade leverantörer eller vänder vi oss till någon an-

nan. Mätningen ifrån ett kommun- och sektionsperspektiv. 

Avtalstroheten i Lärandesektionen som helhet ser ut som nedan. Sektionen har gjort en markant 

förbättring jämfört med 2021: 

 

Personal 

Personalläget inom Lärandesektionen bör anses vara mycket gott, trots effekterna av de två gångna 

årens långa och ur arbetsmiljösynpunkt mödosamma pandemi samt genomförda budgetanpass-

ningar. Följande resultat kan styrka denna analys: 

• 81,3% av den personal som besvarade senaste medarbetarenkäten (75%) anser sig vara gene-

rellt nöjda med sin arbetsgivare och skulle helt eller delvis rekommendera Tranemo kom-

mun som arbetsgivare. 

• Låga sjuktal: Tydlig nedåtgåendetrend. 

Mars, 6,77 

April, 4,22 

Maj, 3,96 

Juni, 3,83 

Augusti, 5,8 

• Hög behörighet bland lärarna, variationer förekommer mellan enheterna: 

Förskollärare: 62% 

Fritidspedagoger: 60% 

Lärare inom grundskola och gymnasium: 88,9% 

• Hög behörighet bland rektorerna: Sektionen har behöriga rektorer på alla poster (två rekto-

rer är under utbildning och en biträdande rektor går redan utbildningen) och låg personal-

omsättning. 

• Alla stödfunktioner är på plats: Gäller ekonomi, HR och elevhälsan. Inom elevhälsan saknas 

dock fortfarande en skolpsykolog och en kurator. 
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Den sammantagna analysen av arbetsbörda och trivsel är att många känner sig arbetstyngda från 

sviterna av pandemin samt de pågående budgetanpassningarna, men att det ändå finns förhopp-

ningar om att organisationen kommer att bli mer hållbar med vissa förändringar i strukturerna. Den 

relativt höga ökningen av sjukfrånvaron i augusti beror på en ökad korttidsfrånvaro pga infektion-

er. 

Antal årsarbetare 2022 jämfört med 2021 

Det totala antalet årsarbetare 2022 uppgår till 386. Jämfört med 2021 innebär det förvisso en minsk-

ning av tre medarbetare. Dock behöver här förtydligas att en del av budgetanpassningarna 2022, 

som inte ses i uppställning nedan, också inneburit: 

• En neddragning av två modersmålslärare vars uppsägningstid om sex månader löper året 

ut. 

• En uppsägning på medarbetare som vid tiden för uppsägningen var föräldraledig, varför 

uppsägningstiden löper ut 30/9. 

• En neddragning av administratör på gymnasiet som täcker upp årsvikariat inom grund-

skola. 

• En vakans på skolpsykologtjänst under hela 2022. 

• En vakans på biträdande rektor under ht 2022. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  2 022 2 021 

Antal personer 397 399 

Tillsvidareanställda 377 387 

Visstidsanställda 20 12 

Antal årsarbetare 386,6 389,3 

   

Timanställda 104 72 

Antal timmar 14 238 11 006 

Antal årsarbetare 12,3 9,5 

Kön månadsavlönade 

  2022 2021 

Andel män 17% 18% 

Andel kvinnor 83% 82% 
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Sjukfrånvaro 

  2022 2021 

Totalt 5,3 % 5,7 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 1,4 % 2,2 % 
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Omsorgssektion 

Mål och ekonomi 

Sammanfattning  

Ekonomiskt resultat 

Vid årets slut förväntas en positiv budgetavvikelse med +3,0 mnkr. 1,0 mnkr av detta överskott av-

ser ordinarie verksamhet. 2,0 mnkr av överskottet avser istället ett generellt statsbidrag 

Omsorgssektionen redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr för januari till augusti. I överskottet 

ingår ett generellt statsbidrag med 3,0 mnkr. Det ingår även ett tillfälligt överskott för projektmedel 

med 1,4 mnkr som förväntas bli förbrukat under hösten. Exklusive dessa bidrag redovisas istället ett 

budgetöverskott med 2,0 mnkr för ordinarie verksamhet. 

Prioriterade mål och kvalitetsfaktorer 

Arbetet fortlöper enligt plan. 

Personal 

Inom sektionen har vi nolltolerans mot smitta och restriktionerna inom omsorgen höjdes under 

sommaren pga förhöjd Covid smitta i samhället. Vi ser att vissa personalgrupper som arbetat an-

strängt under lång tid nu slappnar av och kanske blir lättare sjuka då en naturlig återhämtning inte 

varit möjlig under perioden med Covid, en "sjukfrånvaroskuld". 

Sommaren har varit svarbemannad inom vissa enheter, det följer mönstret i övriga Sjuhärad. De 

saknas personal att rekrytera och tiden man vill arbeta är mindre än mot tidigare år. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

Kvalitetsarbete.  Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

Omsorgssektion 

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 ex-

empelvis Socialstyrelsen - ledningssystem för syste-

matiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för att få en 

god ordning i arbetet med arbetssätt och metoder till 
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Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

hur vi dokumenterar och planerar, värderingsarbete 

och bemötande som också är kvalitetsfrågor. 

Budget i balans.  Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

Omsorgssektion 

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 

Omsorgssektion 

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 hälsoprofil-

bedömning 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-



118 (143) 

 

 

 

 

Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

pen. 

Digitalisering.  Målet är 

på väg att 

uppfyllas 

För att klara de utmaningar välfärden står inför de 

kommande åren måste vi ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter. En ökad digitalisering inom vård och 

omsorg kräver i sin tur fokus på patient- och inform-

ationssäkerhet, tillgång till god infrastruktur och 

digital kompetens. 

Digitalisering är inte ett självändamål i sig utan ett 

verktyg för att nå en effektiv handläggningsprocess, 

en likvärdig vård och omsorg med hög kvalitet och 

en tillgänglig, pålitlig och serviceinriktad förvalt-

ning. Digitalisering ska förstås som arbetssätt, pro-

cesser och beteenden som förändras med stöd av 

eller på grund av, ny teknik. 

Kvalitetsarbete. 

Aktiviteter Status Kommentar 

God och Nära Vård.  Pågående Befintlig arbetsgrupp kommer att arbeta för att 

identifiera, utveckla och införa arbetssätt och 

samverkan för att möta den Nära vården på 

lokal nivå i enlighet med Västra Götalandsreg-

ionens Färdplan. Den består av 3 personer 

varav Nära Vård upptar 20% per tjänst. 

Det gruppen främst arbetar med är att stärka 

samverkanskulturen mellan region, primär-

vård och kommun. Samverkansgrupp mellan 

våra vårdcentralerna i Tranemo och kommu-

nens verksamheter finns och är aktiv. När 

gruppen startade kom de nya utskrivningsreg-

lerna från slutenvården, 2021. Gruppen har 

arbetat intensivt med detta och en följsamhet 

till den nya rutinen samt skapat nya process-

kartor. 

Gruppen ska även vara delaktig i de digitalise-

ringsprojekt som implementerats under våren. 

Gruppen är också delaktig i andra arenor och 

nätverk för att samverka och omvärldsbevaka. 

Framtagande av handlingsplan pågår och 

kommer att färdigställas under hösten -22. 

Inom myndighet och utförardelar inom vård 
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Aktiviteter Status Kommentar 

och omsorg medverkar man i projekt samtals-

mattan. Det är ett gemensamt projekt mellan 

Mark, Borås och Tranemo kommun. Samtals-

mattan är ett bildbaserat kommunikations-

hjälpmedel och arbetssätt som ska öka möjlig-

heten att förbättra och underlätta kommunikat-

ionen med individer med måttlig kognitiv 

nedsättning. 

Budget i balans. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Avtalstrohet.  Pågående Omsorgssektionen landar på 71 % för livsme-

delsinköp. 

Inom alla inköp ligger sektionen på 84% grad 

av avtalstrohet och där kan 90 % anses vara 

rimligt. 

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 behövt insamla en mycket stor 

mängd data som grund till modellen. Juste-

ringar har fått utföras under arbetet bla  pga 

systemfel, konfigureringar och omräkning av 

nya uppgifter. 

Följande insatser är klara: 

SoL: Våbo, Korttidsvistelse, Avlös-

ning/Ledsagning, Boendestöd 

LSS: Avlösarservice/Ledsagarservice, Personlig 

assistans 

Nu ersätts även hemtjänst med beviljad tid 

med kravet om minst 85% utförd tid. 

Social hållbarhet för medarbetare. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Hälsoprofilbedömning.  Pågående Individuellt erbjudande har gått ut till alla 

medarbetare inom sektionen för självskattning, 

dvs enkät och att boka besök för uppföljning 

av självskattning med företagssköterska samt 
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Aktiviteter Status Kommentar 

ett mindre fystest. Omgång 1 startade i april 

tom 30 maj, och bestod av ledningsgrupper 

samt personal från främst Funktionsstöd och 

Hemsjukvård. Antalet erbjudna inväntas från 

Avonova från den omgången då alla inte del-

tagit i möjligheten. Inbjudna i omgång 2 med 

start i september är 228 medarbetare från VOO 

till att göra en hälsoprofil som kommer att ske 

under resterande delen av året. 

Svarsfrekvens 

Ledningsgruppen 

• 16 svarande 

• 3 män, 13 kvinnor 

• Medelålder 49 år 

Övrig personal inom FN, HSV tom 30 maj 

• 53 svarande 

• 10 män, 43 kvinnor 

• Medelålder 45 år 

Exempel på fråga 

 

  

  

Handlingsplan för en god häl-

soutveckling inom arbets-

gruppen. 

 Ej påbörjad Grupperna behöver resultat för sin grupp för 

att påbörja arbetet. Avonova kommer leverera 

detta i närtid. 
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Digitalisering. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Digitaliseringsplan 2022.  Pågående Sektionen har utarbetat en plan för fortsatt 

arbete framåt. Digitalisering är verksamhetsut-

veckling och digital teknik skapar nya förut-

sättningar för arbetssätt i våra verksamheter. 

Därför behöver verksamheterna en plan som är 

tänkt att revideras under 2023. I planen besk-

rivs pågående aktiviteter inom omsorgssekt-

ionens tre verksamheter. Därefter presenteras 

de tre specifika utvecklingsärenden som anta-

gits för året. Sist beskrivs ytterligare utveckl-

ingsmöjligheter. Samtliga delar beskrivs på en 

övergripande nivå. Det praktiska arbetet följs i 

Stratsys via sektionens verksamhetsplan och 

projektmodulen. 

DiGiprojekt. Att identifiera tre 

digitaliseringssatsningar uti-

från temat "rätt service till rätt 

kvalitet med invånarens per-

spektiv". 

 Pågående Under 2022 är effektmålet ”Rätt service till rätt 

kvalitet med invånaren i fokus” prioriterat. 

Som kommun servar vi många olika målgrup-

per inom flera olika verksamheter. Alla har 

olika behov och därmed olika utmaningar 

kopplat till digitalisering. Varje sektion har 

därför fått i uppdrag att identifiera minst 3 

olika aktiviteter att arbeta med under 2022 för 

att bidra till effektmålet. 

Utvecklingsärende 1 – arbetsverktyg för kart-

läggning av utmanande beteende. Det är FN 

som haft tanken att ersätta det "skrotade" ar-

betssättet/metoden FUNCA. Under året har det 

visat sig att det inte är kompatibelt med IBIC, 

Individens behov i centrum, IBIC, ett arbetssätt 

som kan användas i socialtjänsten för att besk-

riva resurser, behov och mål för personer med 

behov av stöd i det dagliga livet. 

Utvecklingsärende 2 – säkra digitala möten 

när vården flyttar hem där vi arbetar genom 

exempelvis SIP/samordnad individuell plan. 

Utgångspunkt är brukarens villkor.  Behovet 

av lösningar för säkra digitala möten har ökat i 

spåren av covid-19. Här kan vi underlätta 

kommunikationen för invånaren, brukaren och 

andra samverkansparter med socialtjänsten via 

digitala möten. Dataskyddsförordningen 
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Aktiviteter Status Kommentar 

(GDPR), patientdatalagen (PDL) och lag om 

behandling av personuppgifter inom social-

tjänstens verksamhet (SoL-PuL) kräver t.ex. att 

känsliga uppgifter ska skyddas med krypte-

ring vid informationsutbyte. 

Skype kommer under 2023 ersättas av Jitsi Me-

et och därför behöver verksamheten inte ut-

veckla säkra möten på egen hand. Meet är en 

säker och krypterad lösning för videokonfe-

renser och videomöten baserad på öppen käll-

kod. All vår drift är GDPR-säker och placerad 

inom EU. 

Utvecklingsärende 3 – E-tjänst för inkomst-

uppgifter 

I dag används blanketter för att lämna in-

komstuppgifter inför debitering av taxor och 

avgifter inom omsorgen. Genom att skapa en 

e-tjänst för inkomstförfrågan ges brukaren 

möjlighet att lämna uppgifterna utifrån tid och 

plats som passar dem. Ulricehamn har idag 

denna tjänst och sektionen kommer att an-

vända denna som underlag under hösten. Klart 

till årsskiftet 2022/2023. 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

Budget i balans  Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Omsorgssektion 

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 

som Sektionschef håller för sektionens chefer. 

Utöver detta följer sektionen med budgetprocess, 

anpassningar och övrigt som krävs. 

I perioden har sektionen arbetat hårt med budget 

2023, att hitta anpassningar till stora tillkom-
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

mande behov för kommande år. 

Utveckling av ledarskapet.  Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Omsorgssektion 

Chefer behöver alltid, oavsett arbetsplats, bli 

bättre på att använda sitt bästa verktyg; nämligen 

sig själv men även finna sätt att lyfta fram och ge 

medarbetarna möjlighet till delaktighet. Bägge 

delar till en god grund för att bygga en tillitsfull 

organisation. 

Sedan 2020 har sektionen arbetat med att utveckla 

ledarskapet inom sektionen genom ett par 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 

använda 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 

Omsorgssektion 

Sektionen vill stärka medarbetarskapet och invol-

vera medarbetare i att skapa välmående och hög-

presterande team. Genom ett flertal aktiviteter 

utöver det ordinarie SAM hjulet (systematiskt 

arbetsmiljöarbete) under året vill sektionen bidra 

till en god hälsa på jobb och i privatliv. 

Sektionen startade upp sitt arbete social hållbar-

het med aktiviteten "Aktivt Medarbetarskap" med 

föreläsningen " Aktivt medarbetarskap" med 

Anna Tufvesson, 15 och 16 mars, för alla sektion-
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Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

ens medarbetare. 

Detta har följts utav litteraturinköp i ämnet och 

licens på en digital utbildningsportal- ett verktyg 

och stöd för chefer. I utbildningsportalen finns 

utbildningar i medarbetarskap, självledarskap och 

ledarskap. Det är filmer och övningar som bidrar 

till lärande och utveckling av individer och 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 

privatliv,  samt konditionstest. Utifrån resultatet 

på gruppnivå av hälsoprofilbedömningarna 

kommer samtal och handlingsplaner genomföras 

i den egna arbetsgruppen. 

Budget i balans 

Kvalitetsindikator 

Avtalstrohet - inköp av livsmedel 

 
 

Omsorgssektion 

Vi rör oss med 2 mått.  Det ena är sektionens avtalstrohet (T1: 82%, T2: 84%) och det andra är le-

verantörstrohet för livsmedel (T1 och T2, 71%). 

Omsorgssektionen landar på 71% av avtalstrohet gällande livsmedelsinköp tom andra tertialen. 
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Kvalitetsindikator 

Främst är det matvaror utanför Menigos avtal  som verksamheterna inhandlar. 

Åtgärd: Verksamhetschefer har haft genomgång med de enheter som inte har visat följsamhet till 

avtal för livsmedel i maj månad. Uppföljning sker nu i september på respektive ledningsgrupp. 

Genomgång av budget i balans av sektionschef med verksamhetschef. 

 
 

Omsorgssektion 

Tillsammans 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. 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Pulsmätning 3 dvs självskattning för chefer inom sektionen genomfördes i mars, 19 svar av 21 utskick till 

sektionens chefer. Den visar på en utveckling inom alla områden och betydligt fler reflektioner kring feed-

back av cheferna. 

Pulsmätning 4 genomfördes i juni -2, självskattning till 21 chefer varav 21 svarade. 

Självskattningen är en utvärderingsmetod till det utvecklande ledarskapet och aktivt medarbetarskap. 

Fråga Puls 1 Puls 2 Puls 3 Puls 4 

     

1.Vilka kvaliteter hos dig själv som chef och ledare vär-

desätter du mest?  Nämn 3 stycken. 

  

2. Jag känner mig 

stolt och berättar 

för andra att jag 

jobbar inom sekt-

ionen. 

Ja/nej 4,64 4,74 4,71 

 fråga    

3. Jag upplever 

att vi har en 

stark laganda på 

min enhet. 

4 3,91 4,05 4,14 

     

4. Mål och rikt-

ning för enheten 

är klar. Jag som 

3,61 3,82 4,05 4,05 
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Kvalitetsindikator 

chef och ledare 

för enheten bju-

der in till samtal 

kring mål, för 

enheten på Apt 

och för varje 

medarbetare. 

     

5. Vågar och vill 

jag släppa kon-

trollen och sä-

kerställa att 

medarbetarna 

har rätt förut-

sättningar och 

ramverk för att 

involvera och 

bidra på sitt sätt. 

4,22 4,23 4,32 4,29 

6. Har du gett 

konstruktiv 

feedback till nå-

gon medarbetare 

någon gång den 

senaste veckan? 

Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej 

   Betydligt fler 

 

  

Coachande ledarskap. 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Omsorgssektion 

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. Sektionen har 23 

personer som erbjudits möjligheten- det innebär 92 samtal om alla går sina 4 tillfällen över 1 år. 

Medarbetarskap 

 
 



129 (143) 

 

 

 

 

Kvalitetsindikator 

Omsorgssektion    

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 sektionschef 

se en utveckling av verksamheterna och medarbetarnas delaktighet, med andra ord en utvärde-

ring av flera aktiviteter samtidigt som vi gör dem. 

Svarsfrekvensen har ökat sedan puls 1 och vi har justerat att enbart tillsvidare anställda och 

längre vikariat svarar till skillnad från omgång 1 då fler anställningsformer fick enkäten. 

• Pulsmätning 4: 252 av 383 65,8% 

• 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 3,72 

2. Mål och rikt-

ning för enheten 

är klar.  Min chef 

bjuder in till sam-

tal kring mål och 

riktning för enhet-

en och för varje 

medarbetare. 

3,33 3,8 3,7 3,67 

3. Just nu känner 

jag mig stolt och 

berättar gärna för 

andra att jag job-

bar inom om-

sorgssektionen. 

3,53 3,7 3,81 3,67 

4. Har du bett din 

chef om konstruk-

tiv feedback på 

ditt arbete någon 

gång den senaste 

Ja/nej Ja/nej Ja/nej Ja/Nej 
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Kvalitetsindikator 

veckan? 

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 4,5 

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. 

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 handlingsplan. Detta ger sedan på grupp-, avdelnings- och organisations-

nivå en samlad bild av upplevd aktuell arbets- och livssituation. 
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Kvalitetsindikator 

Första gruppen startade i påskveckan och därefter har vi planerat in ett stort antal medarbetare 

fram till midsommar. I augusti startar Avonova upp igen med de kvarstående medarbetarna un-

der hösten. 

Det är totalt 182 bokade besök from uppstarten i april tom sista bokade besök i början av oktober. 

  

8,3 % i sjukfrånvaro. 

 
 

Sektionen når inte målvärdet i perioden även om vi ser arr sjukfrånvaron sjunker. 

Sektionen arbetar med sjukfrånvaro genom rehabprocess och tidiga insatser från chef. För att 

kunna arbeta mer strukturerat med både sjukfrånvaro och hälsoaspekter som påverkar både ar-

bete och privatliv behöver sektionen fortsätta sitt arbete med hälsa. 

Under hösten kommer sektionen att söka efter en funktion som driver vårt hälsoarbete för friskare 

och hållbara verksamheter. 

  

Ekonomisk prognos 

Nyckeltal Budget helår 

Utfall ak-

tuell period 

(ack) 

Budgetavvi-

kelse aktuell 

period (ack) 

Prognos  

budgetav-

vikelse helår 

Verksamhetens nettointäkter 126,5 93,1 9,2  

Personalkostnader -225,4 -151,2 -1,4  

Verksamhetskostnader -166,9 -112,2 -1,3  

Kapitalkostnader -8,6 -5,8 0  

Resultat -274,4 -176 6,4 3 
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Kommentar 

Omsorgssektionen redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr för januari till augusti. 2,0 mnkr av 

överskottet gäller ordinarie verksamhet. Resterande 4,4 mnkr avser av ett tillfälligt överskott för 

generella statsbidrag samt projektmedel som förväntas bli förbrukade under hösten. 

Vid årets slut prognosticeras en positiv budgetavvikelse med +3,0 mnkr. Orsakerna till det förvän-

tade överskottet beskrivs nedan. 

Generellt statsbidrag +2,0 mnkr 

Under året har sektionen tilldelats totalt 17,0 mnkr i generellt statsbidrag för 2022-2023 då omsorgs-

sektionen både kunnat uppvisa en god nivå och en klar förbättring gällande andelen timanställda.  

6,3 mnkr av detta bidrag ska enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) redovisas på 2022 och 

resterande 10,7 mnkr ska redovisas på 2023. Av årets bidrag på 6,3 mnkr har verksamheten planerat 

insatser för 4,3 mnkr under hösten, och förväntas därför efterlämna ett överskott om 2,0 mnkr. In-

satserna ska i första hand leda till att bättre kunna möta upp den ökade äldre befolkningen och bris-

ten på personal som väntas under kommande år. Målet med insatserna är även att förbättra det 

ekonomiska läget framöver. 

Externa placeringar -3,6 mnkr 

En stor utmaning för sektionen är kostnader för externa placeringar, som i nuläget förväntas gå med 

-3,6 mnkr vid årets slut. 0,3 mnkr är då inräknat i extra buffert för oförutsedda placeringar under 

hösten. Prognosen motsvarar en ökning av utfallet jämfört med föregående år, från 17,2 till 19,0 

mnkr (+10,5 %). 

Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för externa placeringar av vuxna, både när det 

gäller skyddat boende och placering till följd av missbruk. En bidragande orsak till ökningen av 

antalet missbruksplaceringar är att flertalet individer saknar bostad och att det därför är svårt att 

utföra insatser på hemmaplan. Öppenvård i sektionen förekommer inte heller i tillräcklig omfatt-

ning. Uppstart av en ny lågtröskelverksamhet planeras till 2023 i förebyggande syfte, vilket på sikt 

förväntas bidra till färre antal externa placeringar. 

Hemtjänst -1,6 mnkr  (utförar- och beställsidan sammantaget) 

Hemtjänsten tilldelas en intern ersättning för beställda SoL- insatser som beställs av myndighets-

funktionen, samt en intern ersättning för utförda HSV-insatser som delegeras från hemsjukvården. 

Alla hemtjänstområden har i nuläget svårigheter att anpassa sin bemanning till gällande resursför-

delning och förväntas därför gå med stora budgetunderskott. Under våren hölls en workshop om 

hemtjänstens bemanning, med bland annat hemtjänstens enhetschefer, schemaplanerare,  system-

förvaltare, verksamhetscontroller, ekonomicontroller, omsorgshandledare och sektionschef. Fortsatt 

arbete planeras under hösten för att hitta nya lösningar och på vis kunna effektivisera bemanningen 

inom hemtjänsten. 

Vård- och omsorgsboende/korttidsboende och växelvård -1,0 mnkr (inklusive budget för ökad 

grundbemanning 1,0 mnkr) 

Ett vårdtungt ärende har tillkommit i juni, vilket kräver en extra personal dygnet runt. Vårdärendet 

förväntas ge ett underskott vid årets slut med -1,7 mnkr.  Ett vård- och omsorgsboende har även 

högre personalkostnader än budgeterat, vilket ses över under hösten. Del av underskottet för det 

vårdtunga ärendet täcks upp med hjälp av en budget för höjd grundbemanning som tillfälligt tillde-
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lades sektionen för 2022. Totalt förväntas därför ett underskott med -2,0 mnkr. 

Bostad med särskild service +0,1 mnkr 

En nedläggning av en gruppbostad har genomförts under våren. Brukare har istället flyttat till 

andra bostäder med särskild service. Detta bedöms ge ett överskott för innevarande år med +1,3 

mnkr, främst genom lägre kostnader för bemanning. 

Under året har emellertid nya beslut fattats om bostad med särskild service, vilket kräver uppstart 

av en ny verksamhet.  Verksamheten planeras att starta upp i slutet av oktober och förväntas i nulä-

get ge ett budgetunderskott med -1,2 mnkr vid årets slut. 

AME/Integration +0,9 mnkr 

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter förväntas gå med ett överskott med +0,6 mnkr (Tranemo 

kommuns andel). Det beror bland annat på tillfälliga vakanser, en lägre lokalhyra än budgeterat 

samt ett överskott för integration. Utöver detta prognosticeras även ett överskott för etableringser-

sättningar från Migrationsverket med +0,3 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd +1,2 mnkr 

Utfallet för ekonomiskt bistånd uppgår till 5,1 mnkr för januari-augusti, vilket är 0,6 mnkr lägre än 

motsvarande period föregående år. Genomsnittlig utbetalning per hushåll och månad har ökat med 

11,1 % jämfört med föregående år. Antal hushåll har istället sjunkit, från i genomsnitt 87 hushåll per 

månad 2021 till i genomsnitt 77 hushåll för perioden januari-augusti 2022. 

Övriga poster: 

• Sektionen har en central pott som används för att täcka budgetunderskottet, +0,8 mnkr 

• Tillfälliga vakanser för chefer förväntas ge ett överskott med +0,9 mnkr  

• Tillfälliga vakanser för familjebehandlare och omsorgshandledare inom socialt stödteam 

förväntas ge ett överskott med +1,0 mnkr.  

• Uppstart av lågtröskelboende fördröjs till 2023 på grund av att sektionen söker medfinansie-

ring från Svenska ESF-rådet och därför inte kan starta upp en ny verksamhet i förväg, +1,4 

mnkr 

• Bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn prognosticeras ge ett överskott med 

+1,6 mnkr. Sektionen har haft lägre kostnader för ensamkommande barn än de schabloner-

sättningar som kommunen tilldelas.  

   

Personal 

Sektionens personaltal ligger tämligen lika i jämförelse med 2021 men vi hittar en ökning på timvi-

karier trots ett stort arbete för minska den gruppen. Ökningen står troligtvis i att hitts pga sjukfrån-

varo och vab ersättare. 

Sektionens sjukfrånvaro på totalen är 9,2 % efter julis utgång- däri ingår både kort som lång från-

varo. Den är högre än i jämförande månad 2021 som var 8,30%. 

Kort sjukfrånvaro  T2 5,7 %  jmf  T1  -22 7,14% 

Lång sjukfrånvaro T2 3,5      jmf T1 - 22  3,97% 
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Sjukfrånvaron kan hämtas i Covid i de första månaderna av året med spridningen av omikron. Be-

lastningen har varit hög inom många grupper eftersom det samtidigt varit svårt att rekrytera och 

bemanna upp med vikarier som också själva haft samma problematik av sjukdom eller av familjeka-

rantän. 

Inom sektionen har vi nolltolerans mot smitta och restriktionerna inom omsorgen höjdes under 

sommaren. Vi ser att vissa personalgrupper som arbetat ansträngt under lång tid och haft följder i 

privatlivet av Covid tiden nu slappnar av och kanske lättare blir sjuka då en naturlig återhämtning 

inte varit möjlig under perioden med Covid.  

Åtgärder 

Sektionen arbetar med rehabprocessen och tidiga insatser från närmaste chef. Utöver det har sekt-

ionen pågående aktiviteter som skall leda till ett friskare liv på arbetet och utanför men det är aktivi-

teter som ger resultat över tid. 

Sektionen arbetar med den röda tråden för en god arbetsmiljö, en social hållbarhet för medarbetarna 

på arbetet och i privatlivet. Aktiviteter som är igång för att ge detta är 

Aktiviteter 

• Anna Tufvesson aktivt medarbetarskap- föreläsning och chefsportal 

• Avonova hälsoprofil bedömning 

• Målmatris- teamarbete med Medarbetarcentrum 

• Pulsmätningar dvs en utvärderingsmetod av pågående insatser 

• Pool- Bemanningsenhet med bemanningscontroller ht-22 

Sommarbemanningen har varit svår precis som övriga kommuner i hela Sjuhärad och regionen 

upplevt det som ännu svårare än tidigare att hitta personal. Det fattas personer men de som arbetat 

vill arbeta färre veckor än hur vi är vana att vikarier arbetar sedan tidigare. Några enheter har haft 

det bekymmersamt medan andra är nöjda med sommaren. Sektionen har haft ett par mycket lojala 

medarbetare från myndighet som gått in i omsorgen för att täcka upp då vikarieläget varit allvarligt. 

Vad gäller uppdelningen per kön måste förvaltningen ta ett gemensamt grepp - ett kommande in-

slag i kompetensförsörjningsplanen. Sektionen är med i projektet Män I hälsa. Män i hälsa går ut på 

att få människor att våga vilja välja att arbeta inom vård och omsorg. Män utbildas till underskö-

terskor och redan anställda kvinnor och män tar gemensamma krafttag i värdskapsutbildningar. 

Konceptet lyfter branschen som attraktiv arbetsmarknad. 

Mer kontakt med skolan innan eleverna väljer program kan vara ett annat inslag för att få en mindre 

könsuppdelad verksamhet. 
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Anställda per anställnings- och löneform 

  2 022 2 021 

Antal personer 433 432 

Tillsvidareanställda 404 404 

Visstidsanställda 29 28 

Antal årsarbetare 429,2 425,9 

   

Timanställda 233 200 

Antal timmar 53 334 52 008 

Antal årsarbetare 46,1 45,0 

Kön månadsavlönade 

  2022 2021 

Andel män 10% 9% 

Andel kvinnor 90% 91% 

Sjukfrånvaro 

  2022 2021 

Totalt 9,2 % 8,3 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 3,5 % 3,1 % 
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Samhällssektionen 

Mål och ekonomi 

Sammanfattning  

Årets andra tertial har till stor del präglats av förändringar i omvärlden. Effekterna av Rysslands 

invasion av Ukraina har lett till kraftiga prisökningar och försenade leveranser vilket drabbar Sam-

hällssektionen hårt. Framförallt är det energi- material-, drivmedel-, och livsmedelspriser som på-

verkar sektionen. 

Ekonomi 

Sektionens ekonomiska prognos är ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen är mycket osäker då det i 

nuläget är svårt att veta i vilken omfattning prisökningar kommer att påverka kostnaderna under 

resten av året. Kostnadsökningarna beräknas kunna täckas genom att personalkostnaderna är vä-

sentligt lägre än budget på grund av att ett flertal tjänster varit eller är vakanta. Ett överskott beräk-

nas också för färdtjänst då antalet resor var på en låg nivå under början av året. 

Prioriterade mål och kvalitet 

Under tertialet har mycket fokus lagts på fortsatt utveckling av sektionen, arbetsmiljö och att sätta 

brukaren i fokus. Bland annat utbildas samtliga enhetschefer i Hälsofrämjande och effektivt ledar-

skap 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 de ekonomiska förutsättningarna gör det svårt att köpa 

livsmedel som ger ett tillräckligt lågt klimatavtryck. 

Personal 

Under de senaste åren har Samhällssektionen (tidigare Tekniska och Samhällsutveckling) kraftigt 

minskat antal anställda för att nå en budget i balans. 

Flera tjänster är vakanta, både som en följd av att det är svårt att få tag på personal och som en 

medveten vakanshållning av tjänster för att minska kostnaderna. 

Det finns i nuläget en risk för sämre arbetsmiljö, ökad stress och sjukskrivningar till följd av perso-

nalminskningarna. Samtliga chefer arbetar aktivt med att prioritera bort arbetsuppgifter som sekt-

ionen inte längre har möjlighet att utföra. 

Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål 

Prioriterat mål 
Måluppfyll-

nad 
Kommentar 

Utveckla sektionen  Målet är 

uppfyllt 
Samtliga mål anses per andra tertialet vara upp-

fyllda. 
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Utveckla sektionen 

Aktiviteter Status Kommentar 

Skapa rätt roller och rätt man-

dat 

 Avslutad Rollbeskrivningar är framtagna för samtliga 

verksamhetschefer och enhetschefer. 

Budgetuppföljning(inklusive 

investeringar) varje månad. 

 Avslutad Budgetuppföljning genomförs med samtliga 

enheter månadsvis, både gällande ekonomi 

och sjukfrånvaro. 

Chefsutbildning  Avslutad Samtliga enhetschefer, samt två verksamhets-

chefer utbildas inom hälsofrämjande och effek-

tivt ledarskap genom Medarbetarcentrum. 

Uppföljning av Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Grad av kvali-

tet 
Kommentar 

Ledarskapet  Kvalitén är 

på väg att upp-

nås 

Under året har flera satsningar på ledarskapet 

inom sektionen genomförts, vilket har gett resul-

tat. Att siffrorna ser sämre ut vad gäller delaktig-

het i verksamhetsplaneringen har sin förklaring i 

en omorganisation, vilket skapat problem att rap-

portera. 

Budgetföljsamhet  Kvalitén 

uppnås 
Samtliga chefer arbetar med månadsuppföljning-

en, budget i balans, i Stratsys. Vid befarat under-

skott 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 

uppnås 
Flera åtgärder har framgångsrikt genomförts för 

att sätta brukaren i fokus 

Ledarskapet 

Kvalitetsindikator 

•Andel medarbetare som känner sig delaktiga i verksamhetsplaneringen 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Vid en enkätundersökning svarade 55,7 procent att de känner sig delaktiga i nulägesanalysen och 

63,3 procent att de känner sig delaktiga i att skapa utvecklingsmål, vilket är det viktigaste måttet. 

Vid närmare analys visar det sig att problemen med delaktighet och rapportering härrör från en 

enhet som nyligen genomgått en stor omorganisation, vilket medfört att de inte kunnat rappor-

tera så som tänkt i Stratsys. 

Arbete med att öka delaktigheten i verksamhetsplaneringen pågår fortsatt i hela sektionen. 

  

•Låg sjukfrånvaro 

 
 

I början av året ökade den korta sjukfrånvaron till följd av covid-19. Under tertial två har siffrorna 

sjunkit betydligt och sektionen överträffar målvärdet. 
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Kvalitetsindikator 

Långtidssjukskrivningarna har ökat marginellt och chefer, med stöd av HR, har åtgärdsplaner för 

samtliga sjukskrivna individer. 

Utbildning pågår för enhetschefer och verksamhetschefer inom hållbart och effektivt ledarskap i 

syfte att skapa en ännu mer hälsosam arbetsplats. 

Genomförda chefsutbildningar 

 
 

Samtliga enhetschefer genomgår en utbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap under 

ledning av Medarbetarcentrum. Två verksamhetschefer går en fördjupad version av samma ut-

bildning. 

Samtliga chefer inom sektionen har genomfört chefstrappan 

Budgetföljsamhet 

Kvalitetsindikator 

Månadsuppföljning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Samtliga chefer arbetar aktivt med månadsuppföljningen i Stratsys. Vid befarat underskott finns 

krav på att möjliga åtgärder ska tas fram. 

Andel av medarbetarna som känner tillit till budgetprocessen. 

 
 

I enkät uppgav 86% av cheferna att de har tillräcklig kunskap och förståelse för budgetprocessen, 

någon motsvarande mätning har inte gjorts bland resterande medarbetare på sektionen. Arbetet 

med att öka kunskapen och delaktigheten pågår, bland annat genom att genomföra åtgärder uti-

från de synpunkter som lämnats i enkäten. 

Brukaren i fokus 

Kvalitetsindikator 
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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 Tra-

nemo, samverkan utvecklas kontinuerligt. 

Lotscafé har införts, både för förenings- och näringsliv, för att ytterligare underlätta kontakten 

med kommunen. 

Förvaltningen har också inrättat både en företags- samt en föreningslots för att underlätta kontak-

terna med kommunen. 

I samband med framtagandet av nya riktlinjer för föreningsstöd har ett stort antal dialoger med 

föreningslivet genomförts. 

Verksamhetsmöten 
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Kvalitetsindikator 

 

Inom fastighet genomförs husmöten där representanter för olika verksamheter finns med. Fler 

samverkansformer planeras och bland annat har ett nytt forum med sektionscheferna, Verkstäl-

lande ledning, skapats av kommunchefen för att ytterligare stärka samverkan inom hela förvalt-

ningen. 

Ekonomisk prognos 

Nyckeltal 
Budget 

helår 

Utfall aktuell 

period (ack) 

Budgetavvikelse 

aktuell period 

(ack) 

Prognos bud-

getavvikelse 

helår 

Verksamhetens nettointäkter 106,6 72,4 1,3 0,8 

Personalkostnader -76,6 -49,5 1,4 1,9 

Verksamhetskostnader -129,2 -85,5 0,6 -2,5 

Kapitalkostnader -30 -19,9 0,1 0 

Resultat -129,1 -82,4 3,5 0,2 

Kommentar 

Samhällssektionens prognos är ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen är mycket osäker bland annat 

då verksamheterna inte fullt ut ser effekterna av prisökningar än. 

Prisökningarna slår hårt mot flera verksamheter och innebär att kostnaderna kommer bli högre än 

budgeterat. För kostverksamheten beräknas livsmedelspriserna stiga med närmare 20% under året, 

för att möta upp de ökade kostnaderna har bland annat stora förändringar gjorts i menyn inom för-

skola och skola. Trots åtgärderna prognosticeras ett underskott på 0,2 mnkr för kosten. Inom fastig-

het och infrastruktur har flera materialpriser stigit kraftigt. För entreprenader som indexuppräknas 

ökar priserna under året, för till exempel grönyteskötsel med ca 11%. 

Prisökningarna beräknas under 2022 att kunna täckas genom att andra kostnader för sektionen blir 

lägre än budgeterat. Personalkostnaderna fram till och med augusti är för de skattefinansierade 

verksamheterna ca 1,9 mnkr lägre än budget, främst som en följd av att flera tjänster varit vakanta 

under del av året. Vakanserna har till största delen berott på svårigheter att rekrytera, vilket har 

inneburit ett pressat läge för befintlig personal. 

På grund av covid-19 minskade antalet färdtjänstresor kraftigt under 2020, och höll sig på en låg 

nivå till och med våren 2022. Sedan sommaren har antalet resor ökat igen och är nu på ungefär 

samma antal som före pandemin. På helår beräknas ett överskott på 0,8 mnkr för färdtjänsten. 

Kostnaden för bostadsanpassning beräknas med utgångspunkt ifrån de ansökningar som finns i 

nuläget bli ca 0,2 mnkr högre än budget, men verksamheten är svår att prognosticera då det kan 

inkomma ärenden som medför stora kostnader. 

För vinterväghållningen är prognosen ett underskott på 0,5 mnkr. 
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För fjärrvärme beräknas ett överskott på 0,5 mnkr baserat på försäljningen hittills. Försäljningen i 

november och december har en mycket stor påverkan på resultatet, varför prognosen är mycket 

osäker. 

VA-verksamhetens prognos är ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet är planerat för att täcka del av 

det ackumulerade underskottet från föregående års resultat. Intäkterna för brukningsavgifter är 

preliminärt något högre än budget, men det verkliga utfallet syns först efter att avläsningar gjorts 

hos samtliga abonnenter. Kapitalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat då investeringstakten 

varit lägre än planerat. 

Renhållningsverksamhetens prognos är ett underskott på 0,8 mnkr, enligt plan för att minska acku-

mulerat överskott. 

Personal 

Antalet årsarbetare har fortsatt att minska som en följd av att anpassa personalstyrkan i relation till 

ekonomin. Antalet timanställda har ökat, främst på grund av att det är svårt att rekrytera. 

Anställda per anställnings- och löneform 

  2022 2021 

Antal personer 144 150 

Tillsvidareanställda 134 143 

Visstidsanställda 10 7 

Antal årsarbetare 134,5 136,7 

   

Timanställda 46 44 

Antal timmar 5 144 4 348 

Antal årsarbetare 4,4 3,7 

Kön månadsavlönade 

  2022 2021 

Andel män 47% 43% 

Andel kvinnor 53% 57% 

Sjukfrånvaro 

  2022 2021 

Totalt 5,6 % 5,3 % 

Långtid (mer än 59 dgr) 2,2 % 1,8 % 
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PROGNOSSÄKERHET 
BUDGETPOST BUDGET 

2022
PROGNOS 

2022
AVVIKELSE

2022

SEKTIONERNA 738,3 741,9 3,6

PENSIONER ARB.GIV.AVGIFTER 11,6 12,0 -0,4

SKATTER, STATSBIDRAG -780,2 -797,7 17,5

RÄNTOR 1,8 1,2 0,6

AVSKRIVNINGAR/KAPITAL -6,7 -6 8 0,1

ÖVRIGT FINANS 15,3 15,4 -0,1

COVID-19 0 -0,8 0,8

SUMMA -758 290 -776 770 22 080

17 mnkr, slutavräkning 2022/21

2 mnkr, ej nyttjad 

prestationsersättning 

60 mnkr amorterat

Ersättning 2021



SEKTIONERNA
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2008-2022 p (exkl. Service/strategi) - 90 mnkr (totalt) / -6 mnkr (snitt)
2008-2022 p (inkl. Service/strategi)  - 46 mnkr (totalt) / -3 mnkr (snitt)
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FINANSIELLA MÅL

NYCKELTAL Budget 2022 Prognos 2022

Årets balanskravsresultat minst 2,5 % 2,6% 5,2%

Självfinansieringsgraden investeringar 100% 37% 276%

Nettokostnadsökning lägre än intäktsökning 0,3% 1,0%

Nettokostnadsavvikelsen ska minska - 30 mnkr - 27 mnkr

Soliditet exkl. pensionsåtagande innan 1998 ska öka 28,0% 30,5%



Måluppfyllelse tertial 2
Budgetutskottet 6 
oktober 2022



Sammanfattning tertial 2
Mål

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (4)

Hållbart samhälle (6)

14 000 invånare 2035 (5)

Attraktiv arbetsgivare (3)

Indikatorer

Sammanlagt 18 indikatorer som utvärderar målen 2022 

För sex indikatorer finns utfall per helår 



Brukarens perspektiv är 
utgångspunkt för verksamheten 

Digital mognad (år)

Målet för indikatorn är uppnådd 

Utfall 2021 48 % → utfall 2022 58 % 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (år)

Målet för indikatorn är uppnådd 

Utfall 2020 80 % → Utfall 2021 81 % → Utfall 2022 85 %

Skillnaden i resultaten mellan flickor och pojkar är 2022 
inte lika stor som föregående år, drygt fyra procentenheter. 
Att jämföra med skillnaden 2021 på hela 19 procentenheter

74

76

78

80

82

84

86

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse



Brukarens perspektiv är 
utgångspunkt för verksamheten 
Gymnasieelever med examen inom 4 år (T2)

Gymnasieexamen inom tre år för elever på Tranemo 
gymnasieskola

84,1% nådde i år gymnasieexamen 2022

Det är en minskning med ca 4 % procentenheter i jämförelse 
med föregående år (men bättre än 2020)  

Viktigt! Indikatorn vägs samman för samtliga elever bosatta i 
Tranemo kommun med möjlighet att nå gymnasieexamen inom 
fyra år, vilket inte siffrorna ovan innefattar.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten (T2)

Stickprov under under våren 

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 håller sig besöken håller sig mellan 10–15



Hållbart samhälle 
Klimatlöften (år)

Vi når inte samtliga av dessa och därmed inte når målet under 2022. 

- Prisökningar på livsmedel 

- Analys av inköps klimatpåverkan 

+ Fortsätter arbetet med att minska matsvinnet 

+ Laddinfrastrukturplan under framtagande 

+ Förutsättningar för en solcellsanläggning undersöks vid       
utbyggnad av Returen

+ På biblioteket har bland annat brädspel och 
programmeringsklossar Microbits erbjudits för utlåning

Avtalstrohet (T2)

Servicesektionen 95% (97%)
Lärandesektionen 84% (69%)
Omsorgssektionen 84% (81%)
Samhällssektionen 85% (85%)
Kommunen 85 % (81%)



Hållbart samhälle 
Långtidsarbetslöshet 16–24 och 25–64 år (årsmedelvärde) (T2) 

Statistik från AF både gällande ålderskategorin 16–24 år och 16–64 
år från juli 2022

Antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen i Tranemo kommun har 
minskat för båda ålderskategorierna i jämförelse med samma period 
föregående år

Viktigt! Statistiken fångar inte upp de som återfinns utanför 
Arbetsförmedlingen. Det innebär i praktiken att exempelvis 
personer som inte uppfyller arbetsförmedlingens krav på 
anställningsbarhet inte återfinns i statistiken 



14 000 invånare 2035
Företagens upplevelse av dialog mellan företagen och 
kommunen (år)

Målet för indikatorn är uppnådd. 

Betyget har ökat något sedan förra årets enkät (från 2,93 till 
2,98 på en 6-gradig skala) 

Bedömningen till att målet uppnås handlar om en 
kombination av insatser och aktiviteter

• Fortsatt samverkan med föreningen Tillväxt Tranemo och 
mindre företag 

• Utveckla de nätverk som är relativt nya

• Aktiviteter så som luncher och temadagar kopplat till 
kompetensförsörjning och infrastruktur

• mm

Handläggningstid från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus (T2)

Median för T1= 10
Median för T2= 13
Mål 2022 = 18



14 000 invånare 2035
Företagsklimat enligt ”öppna jämförelser” (år)

Målet för indikatorn är inte uppnådd. 

Målvärde: 75 (skala 0-100) och placering 87 plats eller bättre

Utfall: 73 (skala 0-100) och placering 117 
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14 000 invånare 2035
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv ranking (T2)

Vid avstämning av tertial 2 är inte rankingen presenterad. 

Vad vi kan se av enkäten så kommer vi troligtvis sjunka något, 
men vi har samma nivå som de flesta sjuhäradskommuner 
förutom Vårgårda och Herrljunga som tillhör landets bäst 
rankade kommuner.

Antal påbörjade detaljplaner (T2)

Mål: Fler än 2

Utfall 2021: 4

Utfall T1: 9

Utfall T2: 8



Attraktiv arbetsgivare 
Medarbetares möjlighet till inflytande i 
verksamhetsplanering (år)

Målet för indikatorn är uppnådd. 

Utfall 2021: 54 %

Utfall 2022: 72 %

Förbättring: 18 %

Sjukfrånvaro (T2) 

T2 2021: 6,8 %

T2 2022: 6,6 %

2020: 7,7 %
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Personalstatistik baserad på datum 220731* (2021 T2)

Antal anställda totalt: 1009 (1020) -11

Tillsvidare: 949 (969) -20

Visstid månadsavlönade : 60 (51) +9 

Timavlönade: 386 (319)

Motsvarar 63,4 (58,7) årsarbetare

Antal arbetade timmar för timavlönade: 73468 (67906) +5562 timmar
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Sammanfattning
Utvecklingsmål 
Arbetet med samtliga utvecklingsmål går enligt plan. Ett av sektionens totalt tre 
utvecklingsmål är vid avstämning av tertial 2 uppfyllt, de andra bedömt vara på väg att 
uppfyllas. 

Kvalitet 
För året finns totalt fyra kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer identifierade för 
servicesektionen. För dessa är bedömningen vid avstämning av tertial 2 att kvalitet uppnås 
på samtliga. 

Ekonomi 
Servicesektionen prognostiserar ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,4 
mnkr. Sammantaget beror överskottet nästintill uteslutande på vakanta tjänster. 

Personal 
Den totala sjukfrånvaron på servicesektionen har minskat från samma period föregående år 
från 3,1 procent 2021 till 2,5 procent 2022. 



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
Under årets första åtta månader har bland 
annat en utvärdering av Tranemo kommuns 
styrmodell genomförts. En av de delar som 
vi prioriterar att arbeta vidare med utifrån 
utfallet är gällande goda dialogvägar mellan 
olika politiska instanser i planering- och 
uppföljningsprocessen. 



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 
antingen avslutade eller 
pågående enligt plan.  

Ekonomistyrning  
Funktionernas samlade 
prognoser uppgår vid 
avstämning av tertial 2 till ett 
positivt driftsresultat. Ingen 
funktion lämnar en negativ 
prognos. 

Kompetensförsörjning   
Sammanlagt för årets 
första åtta månader har 
sex rekryteringsannonser 
lagts ut för 
servicesektionen. Totalt 
antal sökande för dessa 
sex annonser har varit 90 
stycken. Vad avstämning 
av tertial 2 är samtliga 
tjänster tillsatta, vilket är 
en förbättring i 
jämförelse med tertial 1, 
där två av 
rekryteringarna fortsatt 
var pågående. 



Ekonomi
• Servicesektionen prognostiserar ett ekonomiskt driftsresultat på helår motsvarande + 0,4 

mnkr.

• Samtliga av funktionerna inom sektionen redovisar vid denna uppföljning en budget i 
balans eller ett överskott. 

• Sammantaget beror överskottet näst intill uteslutande på vakanta tjänster. 

• I prognosen finns medräknat full nyttjandegrad avseende budget för kommunreserv (5 
mnkr), kommunstyrelsens oförutsett (1 mnkr) och sociala investeringar (1 mnkr). 



Personal
Sjukfrånvaro

• Sjukfrånvaron minskar från 3,1 procent (T2 2021) till 2,5 
procent (T2 2022) 

• Långtidssjukfrånvaron minskar från 0,3 procent (T2 
2021) till 0,1 procent (T2 2022)

• Korttidssjukfrånvaron beror företrädesvis på 
förkylningar och covid

• Anledningen till den positiva minskningen i 
sjukfrånvaro bedöms vara en kombination av ett nära 
ledarskap, låg personalomsättning och goda 
möjligheter för hemarbete

Månadsavlönade 
Antalet månadsavlönade (både 
tillsvidare och visstidsanställda) inom 
servicesektionen har minskat ifrån 38,2 
årsarbetare 2021 till 35 årsarbetare 2022. 

Det ökade behovet av antalet timmar för 
timavlönade inom servicesektionen är 
knutet till HR-funktionen samt kansli, 
där HR-funktionen haft behov av stöd i 
löneöversynsarbetet under våren 2022 
och kansli haft behov av stärkt 
bemanning under sommaren.



Tertial 2 omsorgssektionen
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Sammanfattning

• Utvecklingsmål 
Arbetet med samtliga utvecklingsmål går enligt plan. 

• Kvalitet                                                                                                          
Kvalitén är på väg att uppnås inom samtliga mål förutom inom sjukfrånvaro.

• Ekonomi 
Vid årets slut förväntas en positiv budgetavvikelse med +3,0 mnkr. 1,0 mnkr av detta 
överskott avser ordinarie verksamhet. 2,0 mnkr av överskottet hittas på ett generellt 
statsbidrag.

• Personal 
Sektionens sjukfrånvaro är 9,2 % efter julis utgång- däri ingår både kort som lång 
frånvaro. Den är högre än i jämförande månad 2021 då 8,30%.



Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål

Kvalitetsarbete
Sektionens systematiska kvalitetsarbete dvs 
ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, 
samt planera, leda och förbättra verksamheter

-God och Nära Vård

Budget i balans

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

- Avtalstrohet

Social hållbarhet för medarbetare
Sektionen vill stärka medarbetarskapet och involvera medarbetare i 
att skapa välmående och högpresterande team.

-Hälsoprofilbedömning

-Handlingsplan för en god hälsoutveckling inom 
arbetsgruppen.

Digitalisering

Digitalisering är inte ett självändamål i sig utan ett verktyg för 
att nå en effektiv handläggningsprocess, en likvärdig vård och 
omsorg med hög kvalitet och en tillgänglig, pålitlig och 
serviceinriktad förvaltning.

-Digitaliseringsplan

-DiGi projekt 



Uppföljning av kvalitetsfaktorer 2022

Budget i balans 
Ekonomi är en given punkt på ledningsgruppsmöten men även på 
den träff 1 gång per månad som Sektionschef håller för sektionens 
chefer. Utöver detta följer sektionen med budgetprocess, 
anpassningar och övrigt som krävs.

- Avtalstrohet - inköp av livsmedel

- Genomgång av budget i balans av sektionschef med verksamhetschef.

Utveckling av ledarskapet
Chefer behöver alltid, oavsett arbetsplats, bli bättre på att använda 
sitt bästa verktyg; nämligen sig själv men även finna sätt att lyfta 
fram och ge medarbetarna möjlighet till delaktighet. Bägge delar till 
en god grund för att bygga en tillitsfull organisation.

- Självskattning per chef

- Coachande ledarskap

- Medarbetarskap

Social Hållbarhet ur ett medarbetarperspektiv

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

- Hälsoprofilbedömning

- 8,3 % i sjukfrånvaro 



Ekonomi  Vid årets slut prognosticeras en positiv budgetavvikelse med +3,0 mnkr

+ och  -

Externa placeringar -3,6 mnkr

Hemtjänst -1,6 mnkr (utförar- och beställsidan 
sammantaget)

Vård- och omsorgsboende/korttidsboende och 
växelvård -1,0 mnkr (inklusive budget för ökad 
grundbemanning 1,0 mnkr)

Bostad med särskild service +0,1 mnkr

AME/Integration +0,9 mnkr

Ekonomiskt bistånd +1,2 mnkr

Övrigt

• Sektionen har en central pott som används för att 
täcka budgetunderskottet, +0,8 mnkr

• Vakans chef förväntas ett överskott med +0,9 mnkr

• Tillfälliga vakanser för familjebehandlare och 
omsorgshandledare inom socialt stödteam +1,0 mnkr.

• Uppstart av lågtröskelverksamhet fördröjs till 2023 
på grund av att sektionen söker medfinansiering från 
Svenska ESF-rådet och därför inte kan starta upp en 
ny verksamhet i förväg, +1,4 mnkr

• Bidrag från Migrationsverket för ensamkommande 
barn prognosticeras ge ett överskott med +1,6 mnkr.

Sektionen har haft lägre kostnader för 
ensamkommande barn än de schabloner-sättningar 
som kommunen tilldelas.



Personal
Sektionens sjukfrånvaro på totalen är 9,2 % efter julis 
utgång- däri ingår både kort som lång frånvaro. 

Den är högre än i jämförande månad 2021 som var 8,30%.

Kort sjukfrånvaro T2  5,7 %    jmf      T1 -22    7,14%

Lång sjukfrånvaro T2 3,5  %   jmf      T1 - 22    3,97% 

Sjukfrånvaron kan hämtas i Covid i de första månaderna av 
året med spridningen av omikron. Belastningen har varit 
hög inom många grupper eftersom det samtidigt varit svårt 
att rekrytera och bemanna upp med vikarier som också 
själva haft samma problematik av sjukdom eller av 
familjekarantän.  

Inom sektionen har vi nolltolerans mot smitta och 
restriktionerna inom omsorgen höjdes under sommaren. Vi 
ser att vissa personalgrupper som arbetat ansträngt under 
lång tid och haft följder i privatlivet av Covid tiden nu 
slappnar av och kanske lättare blir sjuka då en naturlig 
återhämtning inte varit möjlig under perioden med Covid.

Aktiviteter
• Anna Tufvesson aktivt 

medarbetarskap- föreläsning och 

chefsportal

• Avonova hälsoprofil

• Målmatris- teamarbete med 

Medarbetarcentrum

• Coachande samtal 

• Pulsmätningar dvs en 

utvärderingsmetod av pågående 

insatser

• Pool- och Bemanningsenhet med 

bemanningscontroller ht-22

Sektionen arbetar med den röda tråden för en 

god arbetsmiljö, en social hållbarhet för 

medarbetarna på arbetet och i privatlivet.



Tertial 2 samhällssektionen
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oktober 2022



Sammanfattning



Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål

• Utveckla sektionen

- Skapa rätt roller och rätt mandat

- Budgetuppföljning(inklusive 
investeringar) varje månad.

- Chefsutbildning



Uppföljning av kvalitetsfaktorer
• Ledarskapet

• Budgetföljsamhet

• Brukaren i fokus



Ekonomi
• Samhällssektionens prognos är ett överskott på 0,2 mnkr

• Prisökningarna slår hårt mot flera verksamheter och 
innebär att kostnaderna kommer bli högre än 
budgeterat. 

• Prisökningarna beräknas under 2022 att kunna täckas 
genom att andra kostnader för sektionen blir lägre än 
budgeterat. 

• VA-verksamhetens prognos är ett överskott på 1,5 mnkr. 

• Renhållningsverksamhetens prognos är ett underskott 
på 0,8 mnkr, enligt plan för att minska ackumulerat 
överskott.



Personal
• Antalet årsarbetare har fortsatt att minska som en följd 

av att anpassa personalstyrkan. 

• Antalet timanställda har ökat, främst på grund av att 
det är svårt att rekrytera.

• Låg sjukfrånvaro

Antal personer 144 150

Tillsvidareanställda 134 143

Visstidsanställda 10 7

Antal årsarbetare 134,5 136,7

Timanställda 46 44

Antal timmar 5 144 4 348

Antal årsarbetare 4,4 3,7



Tertial 2 lärandesektionen
Budgetutskottet 6 
oktober 2022



Tertial 2 lärandesektionen
Budgetutskottet 6 
oktober 2022



Sammanfattning
• Budget i balans 2022, alltså ett nollresultat. Budgetföljsamheten ska i det fortsatta dock 

inte ses som ett utvecklingsmål.

• Stärka förskolans utvecklingsorganisation: Säkerställa att det finns schemalagd 
planerings- och utvecklingstid och att denna används.

• Höja gymnasiebehörigheten för våra elever i åk 9. 
• Fortsatt fokus på stärkt samsyn kring kunskaps- och värdegrundsuppdraget bland lärarna i 

åk 7-9.

• Stärkt samarbete mellan skolorna i samband med övergången från åk 6 till 7.

• Intensifiera arbete med att främja skolnärvaron i alla stadier, inte minst i åk 7-9.

• Minska skillnaderna i resultaten mellan flickor och pojkar

• Öka attraktiviteten av Tranemo gymnasieskolan: 
• Marknadsföring av industri- och vård- och omsorgsprogrammet. 

• Utreder möjligheten att starta tre nya program: Barn och fritid, Estetprogram och Försäljning 
av service. 

• Arbetar för att kunna erbjuda våra gymnasiesärelever undervisning på hemmaplan.



Uppföljning av prioriterade utvecklingsmål

• Budget i balans
• Arbete med den tvärpolitiska planen pågår

• Ett effektivt och ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som 
• Årsplan för kvalitets- och utvecklingsfrågor på plats och implementerad

• Kvalitetssäkrade analyser i flera led

• Kvalitetsarbetet används som styrverktyg

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

• Stärka barn- och elevhälsan i sitt uppdrag att arbeta främst främjande och 
förebyggande (Skollagen)

• Studie- och yrkesvägledning för alla åldrar: 
• Implementera aktivitetsplan som syftar till att utvidga studie- och 

yrkesvägledning till samtliga verksamheter och stadier inom utbildningen.

• Ett särskilt fokus kommer att riktas mot samarbetet mellan högstadiet och 
gymnasiet med näringslivet.

Uppfylls

På väg att uppfyllas



Uppföljning av kvalitetsfaktorer
• Rektor arbetar helt i linje med våra riktlinjer för skolutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete.
• Det systematiska kvalitetsarbetet är ett levande styrverktyg

• Rektor är trygg i budgetarbetet och har kontroll på sin ekonomi.
• Är trygg i arbetet att ta fram tillförlitliga prognoser

• Det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på alla verksamhetsnivåer.
• Skapar attraktiva arbetsplatser där man vill verka och utvecklas

• Förskolan styrs och genomsyras av läroplanen.
• Ser till att planerings- och utvecklingstid schemaläggs och efterlevs på varje avdelning 

• Grundförutsättningar för att bedriva en skola och gymnasieskola som levererar 
undervisning av god kvalitet säkerställs.
• Säkerställer att funktionella arbets- och utvecklingsorganisationer finns på samtliga skolor

• Fullföljd grundskola
• Systematiskt arbetar för att främja närvaron och aktivt stävjar all form av skolfrånvaro

• Likvärdig grundsärskola
• Kontinuerlig handledning av de lärare som arbetar med individintegrerade elever

• Tillgänglig vuxenutbildning för invånarna i Tranemo kommun
• SFI i samarbete med Svenljunga. Finns som ett uppdrag i den tvärpolitiska planen.

På väg att nås



Ekonomi
• Lärandesektionen prognosticerar en budget i balans den 31/12, 2022, dvs ett nollresultat.

• Trots en prognos på underskott på modersmål (-0,5 mkr) och Interkommunalersättning 
(IKE) förskola/grundskola (-0,9 mnkr) prognostiserar centrala posten Lärande ett överskott mot budget med 
3,8 mnkr. 
• Skolmiljarden (1,5 mkr)

• Högre etableringsersättning än budget (0,3 mnkr)

• Överskott på budgeten för skolskjuts (0,9 mkr)

• Överskott på budgeten för köp av psykologtjänst (0,3 mkr) 

• Överskott på budgeten för ersättning till fristående förskolor i Tranemo kommun (1,1 mkr). 

• Del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (0,4 mnkr) som ska fördelas ut till förskolorna under hösten.

• Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget på totalt -0,6 mnkr.
• Beror bl a på högre personalkostnader än budgeterat samt kostnader för lokalhyra, lokalvård och kost som det inte funnits budget för 

tidigare.

• Grundskolan inklusive särskolan och gymnasiesärskolan prognostiserar en budget i balans, dock med 
variationer mellan de olika rektorsområdena.

• Gymnasiet (ungdomsgymnasium ink vuxenutbildning) prognostiserar ett underskott mot budget på -2,6 mkr.
• Beror bl a på högre interkommunala kostnader än budget (-2,8 mkr) och lägre interkommunala intäkter än budget (-1,1 mkr)

• Utfallet per sista augusti visar på ett överskott om 4,6 mkr.
• Beror bl a på bidrag som inte periodiserats samt kostnadsökningar som kommer senare under året, t ex utökning med ny förskola



Personal
Personalläget inom Lärandesektionen bör anses vara mycket gott, trots effekterna av de två gångna årens långa 
och ur arbetsmiljösynpunkt mödosamma pandemi samt genomförda budgetanpassningar. Följande resultat kan 
styrka denna analys:

• 81,3% av den personal som besvarade senaste medarbetarenkäten (75%) anser sig vara generellt nöjda med sin arbetsgivare 
och skulle helt eller delvis rekommendera Tranemo kommun som arbetsgivare.

• Låga sjuktal: Tydlig nedåtgåendetränd.
Mars, 6,77
April, 4,22
Maj, 3,96
Juni, 3,83
Augusti, 5,8

• Hög behörighet bland lärarna, variationer förekommer mellan enheterna:
Förskollärare: 62%
Fritidspedagoger: 60%
Lärare inom grundskola och gymnasium: 88,9%

• Hög behörighet bland rektorerna: Sektionen har behöriga rektorer på alla poster (två rektorer är under utbildning och en 
biträdande rektor går redan utbildningen) och låg personalomsättning.

• Alla stödfunktioner är på plats: Gäller ekonomi, HR och elevhälsan. Inom elevhälsan saknas dock fortfarande en skolpsykolog 
och en kurator.

• Den relativt höga ökningen av sjukfrånvaron i augusti beror på en ökad korttidsfrånvaro pga infektioner.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Tranemo Forum AB 
2022-10-04 
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§ 57 Den ekonomiska ställningen och budget- Tranemo bostäder AB 
TFAB/2022:15 Samråd 

Styrelsens beslut 
• Godkänner Tranemobostäders delårsbokslut för år 2022. 
• Godkänner budget 2023 Tranemobostäder AB. 

Ärendet 
Tranemobostäder AB redogör för delårsbokslut 2022 samt budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemobostäder AB, 2022-08-31 

Föredragning och debatt 
VD Annika Björklund Fagrell och ekonom Susanne Nordliden föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
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Tranemo Forum AB 
2022-10-04 
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§ 46 Delårsbokslut 2022 - TFAB TFAB/2022:14 

Styrelsens beslut 
• Godkänner Tranemo Forums delårsbokslut.  

Ärendet 
Tranemo Forums ekonomiska prognos pekar på ett nollresultat för 2022 efter koncernbidrag 
om 0,3 mnkr. Det följer också budgeterat resultat. Räntekostnaderna beräknas bli högre än 
budgeterat till följd av förändrat marknadsläge. En amortering planeras under hösten 
motsvarande 40 procent av bolags utställda låneskuld om totalt 10 mnkr. 

Bolaget kommer fortsatt verka, med än större intensitet, för att få samman 
kommunkoncernen, agera styrande i frågor som rör våra bolag, samordna dessa samt verka 
för att verkställa kommunfullmäktiges beslutade inriktning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 
Delårsbokslut 2022 - TFAB 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh och VD Carita Brovall föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2022-09-08 
Dnr: TFAB/2022:14 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 
2022 

Förslag till beslut 
• Godkänner Tranemo Forums delårsbokslut.  

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 
Tranemo Forums ekonomiska prognos pekar på ett nollresultat för 2022 efter 
koncernbidrag om 0,3 mnkr. Det följer också budgeterat resultat. 
Räntekostnaderna beräknas bli högre än budgeterat till följd av förändrat 
marknadsläge. En amortering planeras under hösten motsvarande 40 procent av 
bolags utställda låneskuld om totalt 10 mnkr. 

Bolaget kommer fortsatt verka, med än större intensitet, för att få samman 
kommunkoncernen, agera styrande i frågor som rör våra bolag, samordna dessa 
samt verka för att verkställa kommunfullmäktiges beslutade inriktning. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barn  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Prognos för årets resultat är noll.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Delårsbokslut 2022 - TFAB.docx 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 



TRANEMO FORUM AB 

 

 

Delårsbokslut 2022 - TFAB 
 

Verksamhet 

Tranemo Forum AB har enligt bolagsordningen till ändamål att med iakttagande av de för 

verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen 

inom Tranemo kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.  

 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett nollresultat för 2022 efter koncernbidrag om 0,3 mnkr. 

Räntekostnaderna beräknas bli högre än budgeterat till följd av förändrat marknadsläge. En 

amortering planeras under hösten motsvarande 40 procent av bolags utställda låneskuld om totalt 10 

mnkr.  

Framtiden 

Bolaget kommer fortsatt verka, med än större intensitet, för att få samman kommunkoncernen, agera 

styrande i frågor som rör våra bolag, samordna dessa samt verka för att verkställa 

kommunfullmäktiges beslutade inriktning.  

  



 

Uppföljning av verksamhetsplan 

Inför verksamhetsåret 2022 har bolaget arbetat fram ett strategidokument, konkretiserat i en 

nulägesanalys och verksamhetsplan samt tillhörande internkontrollplan. Arbetsmetoden för 

framtagandet har följt kommunens styrmodell och metodstöd. Utgångspunkten har varit 

kommunens övergripande budget, dess politiska avsiktsförklaring och övergripande målsättning.  

Verksamhetsidé 
Styra våra dotterbolag och tillsammans med kommunen agera styrande i frågor som rör våra bolag, 

samordna dessa samt verka för att verkställa kommunfullmäktiges beslutade inriktning.   

För att lyckas leva upp till vår verksamhetsidé identifierades ett antal samverkanspartners av 

särskild betydelse, två tertial in på året kan vi konstatera följande: 

 

Interna 

o Tranemo Utvecklings AB (TFAB upplever att vi har en god samverkansdialog på samråden. Vid 

samrådet i våras deltog ett utökad antal ledamöter och det hölls dialog kring TUAB:s möjligheter att på 

egen hand agera inom ramen för ägardirektiven. Det upplevs som att TUAB har en god efterlevnad av 

styrmodell, mål och uppdrag) 

o Tranemo Bostäder AB (TFAB upplever att vi behöver utveckla samverkan bättre med TBAB, främst 

avseende att arbeta utifrån kommunens styrmodell, verkställa KF:s mål och uppdrag. Efter sommaren 

har tjänstepersoner i koncernens bolag haft dialog i frågan och bedömningen är att vi är på god väg) 

o Tranemo kommun (samarbetet fungerar i de frågor där det finns beröringspunkter. Såväl VD som 

annan administration köps in från kommunen, vilket fungerar väl) 

o Kommunrevisionen (TFAB har en god dialog med revisonen, vid senaste revisionsmötet kunde vi 

återberätta att vi tagit till oss av den revisionskritik avseende avsaknad av nedbrytning av KF:s mål och 

internkontroll nu är åtgärdat) 

Externa 

o Intressenter, kunder, företag som i våra döttrar påverkar koncernen och KF:s mål.  (det har 

inom ramen för första och andra tertialet inte varit aktuellt med denna typ av kontakter) 

 

  



Fullmäktiges mål  

Tranemo Forums uppgift är främst att genom kravställande, uppföljning och samordning verka för 

att koncernens bolag tar sitt ansvar i arbetet med kommunens vision och mål.  

Detta kan till exempel ta sig uttryck genom hög tillgänglighet, effektivitet och ändamålsenlig styrning 

av döttrar och där säkerställa att kommunkoncernen är en part i företags lokaletableringar samt 

byggnation av varierande bostäder med brukaren som utgångspunkt. Där till kan krav ställas på 

döttrar i bland annat upphandlingar avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att 

uppnå ett hållbart samhälle. 

Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
 

1. Samverkan döttrar  

För att bidra till utveckling i Tranemo kommun behöver TFAB ha ett gott samarbete med 

koncernens döttrar samt de intressenter som kan finnas runt om i kommunen. Ett undermåligt 

samarbete kan påverka kommunens utveckling negativt. Under rådande situation (med nya 

ägardirektiv) behöver nya former för samverkan etableras. 

 

Bolaget behöver fortsätta att under året verka för bättre koncernsamordning avseende vårt 

bostadsbolag. Under våren hölls en gemensam utvecklingsdag för att utveckla 

koncernledningen på tjänstepersonsnivå. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under 

året.  Kvaliteten är på väg att uppnås.  

 

2. Förmågan att styra döttrar  

Möjligheten att ställa krav och följa upp lyckosamt. Risk finns annars att fullmäktiges mål inte 

verkställs.  

 

Bolaget behöver fortsätta att under året verka för bättre koncernsamordning avseende vårt 

bostadsbolag. Där ser vi att efterlevnad av styrmodell, verkställande av mål och uppdrag från 

KF behöver få genomslag i styrningen. Kvaliteten är på väg att uppnås. 

 

3. Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång  

TFAB ska agera professionellt och fatta beslut på sakliga och faktabaserade grunder. 

Kommunens interna styrdokument, med styrmodellen i spetsen, ska vara utgångspunkt.   

 

Bolaget upplever att detta arbete i nuvarande form fungerar väl men har inte gjort en 

genomgång av kommunens styrdokument jämfört bolagets agerande för att säkerställa ett 

professionellt agerande 

 

4. Korrekt upphandling ger bra priser  

En framgångsfaktor för att bedriva verksamhet till lägsta kostnad är framgångsrika 

upphandlingar, där samma varor och tjänster utförs till lägre pris. För bolaget är det av stor 

vikt att de verksamhetskostnader som finns är förmånliga och konkurrensutsatta.  

 

Bolaget bedömer att det stöd som finns från förvaltningen i kombination denna 



kvalitetsindikator kommer leda till att kvaliteten uppnås. 

 

5. Ökad låneskuld ger sämre ekonomisk trygghet 

Koncernens bolag lånar mer kapital för att finansiera byggnationer. I tak med att låneskulden 

ökar och fastigheternas bokförda värde (avskrivningar) minskar behöver låneskulden minska 

för att inte försämra bolagens ekonomiska ställning. Tranemo Forum täcker sina 

verksamhetskostnader genom värdeöverföring inom koncernen (från TUAB). Det är av stor 

vikt att det finns amorteringsplaner som efterlevs för att säkerställa en god ekonomisk 

hushållning i bolagen.  

 

Bolaget arbetar utifrån KF:s mål om att dotterbolagen ska ha fastställda amorteringsplaner. 

Det har noterats att TUAB har en sådan framtagen och att TBAB (vars lån ökar) behöver 

redovisa en sådan till TFAB snarast.  En amortering planeras under hösten motsvarande 40 

procent av TFAB:s utställda låneskuld om totalt 10 mnkr. 

 

Internkontroll (risk x konsekvens skala 1–4) 
1. Samverkan döttrar  

Internkontroll: Ja 3x3 

Åtgärder; upprätta effektiva kommunikationsvägar för samverkan med kommunens döttrar.  

Resultat: Samråd (politik) och Koncernledning (tjänstepersoner) finns etablerat sedan tidigare. 

Det pågår just nu ett utvecklingsarbete för koncernledningen. Åtgärden pågår.       

2. Förmågan att styra döttrar  
Internkontroll: Ja 3x3 

Åtgärder; Ny modell för kravställning & uppföljning. 

Resultat: Resultatet i denna är starkt kopplad till den första punkten i denna internkontroll. 

Men även översynen av möjligheten att ta fram en ny bolagsstyrningsrapport. Åtgärden 

pågår.       

3. Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång (Fortsätt här)  

Internkontroll: Ja 3x3 

Åtgärd; genomgång av kommunens styrdokument jämfört bolagets agerande för att 

säkerställa ett professionellt agerande vid varje styrelsemöte.   

Resultat: arbetet är ännu inte påbörjat, men planeras under året att genomföras.  

4. Korrekt upphandling ger bra priser  

Internkontroll: Ja 2x3 

Åtgärd; se över och förnya konkurrensutsättningar där det är rimligt.   

Resultat: bolaget har sett över möjligheter där det är möjligt att på nytt konkurrensutsätta. Då 

bolaget är stort saknar verksamhet är området begränsat.    

5. Ökad låneskuld ger sämre ekonomisk trygghet 

Internkontroll: Ja 2x3 

Åtgärd; säkerställ amorteringsplaner bland koncernens dotterbolag.  

Resultat: TUAB har återrapporterat sin amorteringsplan till TFAB. TBAB har blivit 

informerade, men ännu ej återkommit med en plan för amortering. En amortering planeras 

under hösten motsvarande 40 procent av TFAB:s utställda låneskuld om totalt 10 mnkr. 



 

      Utfall i procent Utfall inkl Budget Utfall     

RESULTATRÄKNING TFAB Utfall Utfall av föregående periodisering t o m i procent Prognos Budget 

  202108 202208 202108-202208 202208 202208 202208 2022  2022 

                  

Fastighetskostnader                 

Driftskostnader  -16 394 -150 296 917% -124 042 -120 000 103% -152 000 -180 000 

Summa fastighetskostnader -16 394 -150 296 917% -124 042 -120 000 103% -152 000 -180 000 

                  

Bruttoresultat -16 394 -150 296 917% -124 042 -120 000 103% -152 000 -180 000 

                  

Centrala administrations-                 

och försäljningskostnader 0 0 0% 0 0 0% 0 0 

                  

Rörelseresultat -16 394 -150 296 917% -124 042 -120 000 103% -152 000 -180 000 

                  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 218 723 0 0% 0 0 0%   0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -273 419 -32 480 12% -49 105 -43 333 113% -132 000 -65 000 

                  

Resultat efter finansiella poster -71 090 -182 776 257% -173 147 -163 333 106% -284 000 -245 000 

                  

Koncernbidrag             284 000 245 000 

                  

Årets resultat före skatt  -71 090 -182 776 257% -173 147 -163 333 106% 0 0 

 

 

  



BALANSRÄKNING           

    Perioden   Periodiseringar Periodiserad 

Tillgångar IB 202200 202201-202208 UB 202208   UB 202208 
            

Anläggningstillgångar           
            

Finansiella anläggningstillgångar 11 000 000 0 11 000 000   11 000 000 

            

Omsättningstillgångar           

Fordringar 372 943 -13 611 359 332 0 359 332 

Kassa och bank 4 697 149 -169 252 4 527 897   4 527 897 

Summa omsättningstillgångar 5 070 092 -182 863 4 887 229 0 4 887 229 

            

Summa tillgångar 16 070 092 -182 863 15 887 229 0 15 887 229 

            

Eget kapital och skulder           
            

Bundet eget kapital           

Aktiekapital 6 000 000 0 6 000 000   6 000 000 

Summa bundet eget kapital 6 000 000 0 6 000 000 0 6 000 000 

            

Fritt eget kapital           

Balanserad vinst eller förlust 0 0 0 0 0 

Summa fritt eget kapital 0 0 0 -173 147 -173 147 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 10 000 000 0 10 000 000   10 000 000 

Kortfristiga skulder 70 092 -87 70 005 -9 629 60 376 

Summa 10 070 092 -87 10 070 005 -9 629 10 060 376 

            

Summa eget kapital,            

avsättningar och skulder 16 070 092 -87 16 070 005 -182 776 15 887 229 
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§ 52 Den ekonomiska ställningen- TUAB TUAB/2022:22 Samråd 

Styrelsens beslut 
• Godkänner Tranemo Utvecklings delårsbokslut för år 2022. 

Ärendet 
TUABs ekonomiska prognos pekar på ett positivt resultat på 1,7 mnkr före skatt för 2022 
vilket är 0,6 mnkr över budget. I överskottet ingår en vinst om 0,8 mnkr från försäljning av 
fastigheten Moghult 1:223 i Grimsås. Prognostiserat koncernbidrag till Tranemo Forum 
ligger på 0,3 mnkr.  

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering och för att stärka soliditeten samt ge 
minst 7,25% direktavkastning över tid beräknas uppnås då prognosen visar på ett positivt 
resultat samt en direktavkastning på 9,08% 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Prognosticerat resultat före skatt uppgår till 
1,7 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Delårsbokslut 2022 - TUAB 

Föredragning och debatt 
VD Konrad Fredh föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
KF 

Status  
Kommunstyrelsen  
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Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2022-09-08 
Dnr: TUAB/2022:22 
 
 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings 
delårsbokslut 2022 

Förslag till beslut 
• Godkänner Tranemo Utvecklings delårsbokslut för år 2022.  

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 
TUABs ekonomiska prognos pekar på ett positivt resultat på 1,7 mnkr före skatt 
för 2022 vilket är 0,6 mnkr över budget. I överskottet ingår en vinst om 0,8 mnkr 
från försäljning av fastigheten Moghult 1:223 i Grimsås. Prognostiserat 
koncernbidrag till Tranemo Forum ligger på 0,3 mnkr.  

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering och för att stärka 
soliditeten samt ge minst 7,25% direktavkastning över tid beräknas uppnås då 
prognosen visar på ett positivt resultat samt en direktavkastning på 9,08% 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Prognosticerat resultat före skatt 
uppgår till 1,7 mnkr.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Delårsboklsut 2022 - TUAB 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
KF 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 



 

 

 
Delårsbokslut 2022 - TUAB 
 

Verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till ändamål att med iakttagande av de för 

verksamheten kommunala principerna stödja kommunstyrelsen i dess arbete att främja 

näringslivsutvecklingen i kommunen genom förvaltning av fastigheter eller tomträtter avsedda för 

hantverk, industri, handel och tjänsteverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

Enligt ägardirektivet ska bolaget förvalta och försälja fastigheter och på ägarens uppdrag förvärva 

samt bebygga fastigheter för näringsverksamhet. 

Fastighetsbeståndet 

Bolaget förvaltar följande fastigheter: 

o Genhöve 2:2 i Ljungsarp 

Fastigheten köptes i maj 2008 och är uthyrd i sin helhet till Ljungsarps Mekaniska AB. Återköpsavtal finns. 

 

o Gudarp 3:44 i Tranemo 

Fastigheten köptes i juli 2009 och är uthyrd i sin helhet till NRI Holding AB. Återköpsavtal finns. 

 

o Grimslund 2:77 i Grimsås 

Fastigheten färdigställdes hösten 2021 och är i sin helhet uthyrd till Nexans Sweden AB med återköpsavtal.  

 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos pekar på ett positivt resultat på 1,7 mnkr före skatt för 2022 vilket är 

0,6 mnkr över budget. I överskottet ingår en vinst om 0,8 mnkr från försäljning av fastigheten 

Moghult 1:223 i Grimsås. Prognostiserat koncernbidrag till Tranemo Forum ligger på 0,3 mnkr. 

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering och för att stärka soliditeten samt ge minst 

7,25% direktavkastning över tid beräknas uppnås då prognosen visar på ett positivt resultat samt en 

direktavkastning på 9,08%. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat i nivå med fastställt 

avkastningskrav de kommande åren. Ett starkt budgetförslag finns framtaget för 2023.  
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Uppföljning av verksamhetsplan 

Inför verksamhetsåret 2022 har bolaget arbetat fram ett strategidokument, konkretiserat i en 

nulägesanalys och verksamhetsplan samt tillhörande internkontrollplan. Arbetsmetoden för 

framtagandet har följt kommunens styrmodell och metodstöd. Utgångspunkten har varit 

kommunens övergripande budget, dess politiska avsiktsförklaring och övergripande målsättning.  

Verksamhetsidé 

Tillsammans med näringslivet vara med att finansiera företagsutveckling, etablering och 

sysselsättning och på så vis bidra till utveckling av näringslivet i Tranemo kommun. Med ett 

affärsmässigt tänk tar vi ansvar för kommunens ekonomi. 

För att lyckas leva upp till vår verksamhetsidé identifierades ett antal samverkanspartners av särskild 

betydelse, två tertial in på året kan vi konstatera följande:  

 Interna  

o Tranemo Forum (bolaget upplever att vi har en god samverkansdialog på samråden. Vid samråd i 

våras deltog ett utökad antal ledamöter och det hölls dialog kring bolagets möjligheter att på egen hand 

agera inom ramen för ägardirektiven) 

 

o Tranemo kommun (kommunens näringslivsenhet är en särskilt viktig part i samarbetet för att kunna 

matcha potentiella etableringar med rätt fackkunskap och tillgänglig verksamhetsmark. Dialogen 

fungerar mycket väl och hålls mellan tjänstepersoner löpande och vid behov. Vid styrelsesammanträdet i 

våras deltog verksamhetschefen för näringslivsenheten för dialog kring diverse näringslivsfrågor)  

 

o Kommunrevisionen (bolaget har en god dialog med revisonen, vid senaste revisionsmötet kunde vi 

återberätta att vi tagit till oss av den revisionskritik avseende avsaknad av nedbrytning av KF:s mål och 

internkontroll nu är åtgärdat) 

 

o Gislaved Bygg- och Miljö (det finns sedan höstens färdigställande av byggnationen - lagerlokal till 

Nexans - goda etablerade relationer) 

Externa 

o Förening ”Tillväxt Tranemo” (under slutet på förra året träffades en av undergrupperna i Tillväxt 

Tranemo och TUAB, inga ytterligare kontakter har tagits under 2022 men dörren är öppen från båda 

håll) 

 

o Hyresgäster (en av våra hyresgäster har fått ny ledning, VD och ordförande har träffat representanter 

och även haft andra kontakter efter det. Vi har också byggt ut ladd-infrastrukturen på frågan från 

hyresgäst)   

 

o Potentiella företag (det pågår dialog med intresserade företag, vid styrelsens sammanträde i maj är ett 

företag inbjuda och deltar på mötet) 
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Fullmäktiges mål  

Bolaget har valt bryta ner två av kommunens fyra övergripande mål som träffar bolaget bäst.  

 

1. Hållbart samhälle (här arbetar vi med att ställa krav i upphandlingar på social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Premiera byggprojekt med hållbart fokus framför andra är ett annat uttalat mål) 

 

2. 14 000 invånare 2023 (genom hög tillgänglighet, effektivitet och en part i företagsetableringar och tillväxt är 

vi beredda på att vara en part i detta arbetet. Som ovan beskrivits pågår dialoger med potentiella etableringar på 

kommunal mark)  

 

Kvalitetssäkring av grunduppdraget  
Målgrupp: 

1. Samverkan med kommun och näringsliv 

För att bidra till utveckling av näringslivet i Tranemo kommun behöver TUAB ha ett gott samarbete med 

kommunens näringslivsenhet samt de intressenter som finns runt om i kommunen. Ett undermåligt samarbete kan 

påverka kommunens näringslivsklimat negativt. Under rådande situation (med ny samhällssektion, ny 

tillväxtförening och ny ledning i TUAB behöver nya former för samverkan etableras). 

 

Detta är ett arbete som pågår och vi bedömer att kvaliteten är på väg att uppnås.   

 

2. Befintliga hyresgäster (behåll goda relationer)  

TUAB är en långsiktig aktör som över tid vill verka för ett gott näringslivsklimat och hjälpa företag att både 

utvecklas och etableras. En god relation med befintliga hyresgäster ses som viktigt. Dels utifrån att goda samarbeten 

sprider sig i kommunen samt att föra dialoger om bolagens långsiktiga affärsutveckling.    

Detta är ett arbete bolaget dömer löper på väl och kvaliteten uppnås. 

 

3. Oklart kring bolagets roll i de nya ägardirektiven 

TUAB har nya ägardirektiv som ska implementeras. Bolaget behöver konkretisera att finns roll för att dessa ska bli 

verkställa, annars finns risk att bolaget inte lyckas uppfylla direktiven.  

Detta är ett område vi bedömer vi har klarhet i, kvaliteten uppnås.  

 

4. Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång  

TUAB ska agera professionellt och fatta beslut på sakliga och faktabaserade grunder. Lagstiftningen ska efterlevas 

och bolagets stabilitet förbättras.  

 

Bolaget arbetar faktabaserat och kvaliteten är på väg att uppnås.  
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5. Avsaknad av politisk ledning  

TUAB bytte runt årsskiftet ordförande som under våren med omedelbar verkan avsade sig politiska uppdrag med 

omedelbar verkan. I ett bolag med endast en tjänsteman om 10 % har bolagets ordförande en nyckelroll. I arbetet 

med att implementera de nya ägardirektiven är detta än mer påtagligt viktigt.  

Det finns en ny politisk ledning i bolaget.  

6. Korrekt upphandling ger bra priser  

En framgångsfaktor till kvalitetsbyggnader och bästa pris. Byggnationen av Nexans lagerlokal är ett gott exempel 

där pris för samma byggnad skiljdes åt flertalet miljoner. Förtroendefråga att offentlig aktör följer lagen och offentlig 

upphandling.  

Bolaget deltar i kommunens upphandlingar i de delar det är möjligt, detta ger oss möjlighet att 

konkurrera på rättvisa villkor. Kvaliteten uppnås.  

 

7. Rätt intäkter (återta hyresrabatter)  

TUAB gav under pandemiåret 2020 hyresrabatter till vissa hyresgäster för att underlätta deras ekonomiska 

situation. En del av dessa rabatter ska återbetalas för att inte påverka bolagets ekonomiska ställning negativt.  

 

Detta löper på enligt plan, kvaliteten uppnås.   

 

8. Ökad låneskuld ger sämre ekonomisk trygghet  

TUAB lånar kapital för att finansiera byggnationer. I takt med att låneskulden ökar och fastigheternas bokförda 

värde (avskrivningar) minskar behöver låneskulden minska. Det är av stor vikt att beslutad amorteringsplan 

efterlevs.  

Bolaget har solid kassa och kommer kunna göra i relationen stora extra amorteringar under året.  
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Internkontroll (risk x konsekvens skala 1–4) 
1. Samverkan med kommun och näringsliv 

Internkontroll; Ja 2x3 

Åtgärder; upprätta effektiva kommunikationsvägar för samverkan med kommunens näringslivsenhet.      

Resultat: löpande avstämning på tjänstepersonsnivå, inbjudning till styrelse (skett under våren) och vid behov fler tillfällen.  

2. Oklart kring bolagets roll i de nya ägardirektiven 

Internkontroll; Ja 3x3 

Åtgärder; upprätta verksamhetsplan och definiera TUAB:s inriktning.  

Resultat: Verksamhetsplan upprättad med inriktning identifierad.  

3. Faktabaserat arbetssätt som möjliggör utveckling och framgång  

Internkontroll; Ja 2x3 

Åtgärd; genomgång av bolagets affärsområden för att säkerställa ett professionellt agerande.   

Resultat: bolagets affärsområden är identifierade till att förvalta nuvarande bestånd och på uppdrag nyetablera.  

4. Avsaknad av politisk ledning  

Internkontroll; Ja 4x4 

Åtgärd; tillsätt ny ordförande  

Resultat: ny ordförande leder bolagets utveckling.  

5. Rätt intäkter (återta hyresrabatter)  

Internkontroll Ja; 2x3 

Åtgärd: återta hyresrabatter 

Resultat: Hyresrabatter återtas enligt plan. 



 

 

      Utfall i procent Utfall inkl Budget Utfall Prognos   

RESULTATRÄKNING TUAB Utfall Utfall av föregående periodisering t o m i procent 2022 Budget 

  202108 202208 202108-202208 202208 202208 202208   2022 

Nettoomsättning                 

Hyresintäkter 4 451 863 4 749 586 107% 4 749 586 4 769 328 100% 7 214 000 7 154 000 

Övriga förvaltningsintäkter  264 321 1 129 547 427% 1 129 547 306 656 368% 1 384 182 460 000 

Summa nettoomsättning 4 716 184 5 879 133 125% 5 879 133 5 075 984 116% 8 598 182 7 614 000 

                  

Fastighetskostnader                 

Driftskostnader  -16 258 -46 104 284% -134 675 -20 000 673% -178 857 -30 000 

Fastighetsskatt -217 318 -284 761 131% -284 761 -284 656 100% -427 000 -427 000 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 545 217 -3 025 177 119% -3 025 177 -3 091 328 98% -4 637 000 -4 637 000 

Summa fastighetskostnader -2 778 794 -3 356 041 121% -3 444 612 -3 395 984 101% -5 242 857 -5 094 000 

                  

Bruttoresultat 1 937 390 2 523 092 130% 2 434 521 1 680 000 145% 3 355 325 2 520 000 

                  

Centrala administrations-                 

och försäljningskostnader -400 813 -472 528 118% -336 462 -393 992 85% -591 000 -591 000 

                  

Rörelseresultat 1 536 577 2 050 564 133% 2 098 059 1 286 008 163% 2 764 325 1 929 000 

                  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0% 0 0 0% 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -414 993 -546 240 132% -573 392 -511 328 112% -749 000 -767 000 

                  

Resultat efter finansiella poster 1 121 584 1 504 324 134% 1 524 667 774 680 197% 2 015 325 1 162 000 

                  

Koncernbidrag             -284 000   

                  

Årets resultat före skatt  1 121 584 1 504 324 134% 1 524 667 774 680 197% 1 731 325 1 162 000 
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BALANSRÄKNING           

  Ingående balans Perioden   Periodiseringar Utgående balans 

Tillgångar IB 202200 202201-202208 UB 202208   202208 

Materiella anläggningstillgångar           

Byggnader 82 370 535 -3 440 477 78 930 059   78 930 059 

Mark 1 398 728 -36 709 1 362 019 0 1 362 019 

Pågående nybyggnad 0 0 0   0 

Summa anläggningstillgångar 83 854 263 -3 483 852 80 370 411 0 80 370 411 

            

Omsättningstillgångar           

Fordringar 2 337 575 532 557 2 870 132 136 066 3 006 198 

Kassa och bank 18 620 296 604 470 19 224 766   19 224 766 

Summa omsättningstillgångar 20 957 871 1 137 027 22 094 898 136 066 22 230 964 

            

Summa tillgångar 104 812 134 -2 346 825 102 465 309 136 066 102 601 375 

            

Eget kapital och skulder           

Bundet eget kapital           

Aktiekapital 6 000 000 0 6 000 000   6 000 000 

Summa bundet eget kapital 6 000 000 0 6 000 000 0 6 000 000 

            

Fritt eget kapital           

Balanserad vinst eller förlust 5 423 452 0 5 423 452 2 610 778 8 034 230 

Årets resultat 2 610 778 0 2 610 778 -1 086 110 1 524 667 

Summa fritt eget kapital 8 034 230 0 8 034 230 1 524 667 9 558 897 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 88 459 000 -4 788 500 83 670 500   83 670 500 

Kortfristiga skulder 2 318 904 937 351 3 256 255 115 723 3 371 978 

Summa 90 777 904 -3 851 149 86 926 755 115 723 87 042 478 

            

Summa eget kapital,            

avsättningar och skulder 96 777 904 -3 851 149 100 960 985 1 640 391 102 601 375 
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sammantatinine 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingar 

i revisionsplanen for ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten fér att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

1.1 Rakenskaperna och delarsrapporten 
De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt foljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 69 mkr, vilket 4r 21 mkr ho6gre 4n samma period forra aret. Kommunens 

prognos for helaret uppgar till 41 mkr, vilket Ar 21 mkr hdgre An budgeterat resultat. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 42 mkr for 2022. 

- Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer. 

Vi har inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra 

omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om 

kommunal bokféring och redovisning. 

International’), a Swiss entity. All rights reserved 
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sammeantattning forts. 
1.2 Underlag for revisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 
for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar forenligt med de av fullmaktige 
beslutade malen for den ekonomiska férvaltningen. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 
riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas fér hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernforetag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar och utvarderas fér 
kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att samtliga fem mal bedéms uppnas for helaret. Kommunen gor dock ingen uppféljning i 
delarsbokslutet. 

Verksamhetsmal 
| delarsrapporten lamnas beskrivningar avseende maluppféljningen i respektive namnd/sektion. Samtliga fyra 6vergripande 
mal bedéms vara uppfylida. 

Tranemo den 24 oktober 2022 

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal yrkesrevisor 

International’), a Swiss entity. All rights reserved. 
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Mledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta 

en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader och hégst atta 

manader. Det ar Aven den rapport som faller inom ramen fér denna period som ska behandlas av kommunfullmaktige och som 

revisorerna ska géra en bedémning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar férenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bed6mning av delarsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Granskningen syftar till att 6versiktligt bedéma om: 

¥ Kommunens delarsrapport har upprattats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokf6érings- och redovisningslag och 

god redovisningssed i kommuner och regioner 

Y Resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk 

hushallning 

Resultatet av var granskning utg6r underlag fér revisorernas utformning av utlatandet till kommunfullmaktige. 
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NIECNING TOIT. 
2.2 Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den 6versiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsdkra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En 6versiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas g6r det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga omstandigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att 

identifiera brottsliga handlingar, t ex férskingring. 

| delarsrapporten har vi oversiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhdrande noter. Ovriga delar har enbart 

granskats med utgangspunkt fran att informationen ar forenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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MIECNING TOFS. 
2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt féljer: 

¥ Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

Y God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR 

¥ Interna regelverk och instruktioner 

Y Fullmaktigebeslut 

Vi har bedémt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av kommunfullmaktige beslutade malen fér ekonomi och 

verksamhet som ar av betydelse fér god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av kommunens ekonomichef. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomfoérts genom: 

¥ Dokumentstudie av relevanta dokument 

Y Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi 

Y Oversiktlig analys av resultat- och balansrakning 
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RESUllat av Granskningen 

3.1 Forvaltningsberattelse 

  

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en férenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad férvaltningsberattelsen ska innehalla minimum for 

att motsvara kraven pa en forenklad férvaltningsberattelse. 

Vi bedémer att kommunens férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

3.2 Beddmning av fullmaktiges mal med betydelse av god ekonomisk hushallning 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 

for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige 

beslutade malen. 

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att 
uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 

riktlinjer f6r god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar och utvarderas fér 

kommunkoncernen som helhet. 
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Resultat av granskningen forts, 
3.2.1 Finansiella mal 

Mal faststallda av fullmaktige Prognos Var bed6mning 

  

Arets balanskravsresultat ska uppga till minst 2,5 % av 

skatteintakter och generella statsbidrag i snitt under 2,5 % 5,2 % Malet bedéms nas 

planperioden 

Sjalvfinansieringsgraden for arets investeringar i s : 

skattefinansierad verksamhet ska uppga till minst 100 % i 100 % 276 % Malet bedéms nas 

snitt under planperioden 

Nettokostnaden ska inte 6ka i snabbare takt 4n summan av <34% 2.4% Malet bedéms nas 

skatteintakter och generella statsbidrag i snitt under 

planperioden 

Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och < 30 mkr 27 mkr Malet bedéms nas 

referenskostnad ska minska. 

Soliditeten for kommunen ska vara oforandrad eller 6ka =/>245% 305% Malet bedéms nas   
Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

Gallande helarsprognosen fér 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 

Dock sker ingen matning och uppféljning i delarsbokslutet av de finansiella malen. 
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RESUllal av Olanskningen Tors. 

3.2.2 Verksamhetsmal 

Kommunfullmaktige har antagit fyra 6vergripande malomraden i budgeten fér 2022: 

1. Brukarens perspektiv ar utgangspunkt for verksamheten 

2. 14 000 invanare 2035 

3. Hallbart samhalle 

4. Attraktiv arbetsgivare 

Kopplat till de 6vergripande malen finns totalt 18 indikatorer faststallda. | delarsrapporten lamnas beskrivningar avseende 
maluppféljningen i respektive namnd/sektion. 

Samtliga fyra 6vergripande mal bedéms vara uppfylida. 
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Resuitat av granskningen forts 
3.3 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i férvaltningsberattelsen. 

Resultatutjamningsreserven, RUR, kan anvandas for att utj{a4mna intakter 6ver en konjunkturcykel, under férutsattning att arets 
resultat efter balanskravsjusteringar ar negativt. RUR ar frivillig att tillampa, de kommuner och landsting som tanker gora det 
maste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige 
ska besluta om. 

Kommunen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten framgar det att 
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 42 mkr. 

Det finns inget negativt balanskravsresultat att aterstalla fran tidigare ar. 
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RESullal av lanSkNINGEN TOMS. 

3.4 Analys av resultat- och balansrakning 

En kommuns langsiktiga utveckling ar beroende av att intakterna édkar mer an kostnaderna for att inte urholka det egna 

kapitalet. 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 69 mkr, vilket 4r 21 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det ar framst 6kade 

skatteintakter som forklaringen till det forbattrade resultatet. 

Kommunens arsprognos uppgar till 41 mkr, medan det budgeterade arsresultatet uppgar till 21 mkr. 2021 ars resultat uppgick 

till 39 mkr. 

Under aret har kommunen valt att Andra redovisningsmodell for pensioner intjanade t o m 1997. Pensionerna redovisas numera 

enligt blandmodellen vilket ar i enlighet med god redovisningssed och LKBR. 

Kommunens arsbudget fér investeringar 2022 uppgar till 193 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 35 mkr och 

arsprognosen anges till 59 mkr. Noterbart att den prognostiserade totalutgiften for ett par projekt 6verstiger den beslutade 

totalutgiften, samt att total prognostiserad kostnad saknas for flera projekt. 

Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer. 

Noterbart att pensionskostnaderna kommer att 6ka vasentligt fro m nasta ar. Kommunen erhéll i augusti en prognos fran 

Skandia som visar pa en 6kning om 20 mkr. 
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Resullal av laNSkningen Torts. 

3.5 Sammanstalld redovisning 

Enligt kommunal bokf6érings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av férfattningskommentarerna framgar att ett betydande inflytande 

forutsatts foreligga nar Kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk person. Det finns dock m6jlighet att g6ra 

avsteg fran principen om foretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avg6ra om de kommunala bolagen ska omfattas av delarsrapporten. 

Att de kommunala bolagen ska inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges mals for hela kommunkoncernen 

som ska bed6émas. 

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat om 73 mkr per den 31 augusti, vilket ar 23 mkr hégre an vid samma tidpunkt 

foregaende ar. 
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Tranemo kommun 
Kommunens revisorer 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-08-31  

Vi har i enlighet med Kommunallagen granskat kommunens delårsrapport per 2022-
08-31. Kommunallagen anger att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för 
verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Dessa mål skall utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen. 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2022 ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Syftet med revisorernas granskning är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige i Tranemo 
kommun beslutat. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av 
delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, 
huvudsakligen inriktad på analys. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. De sakkunnigas granskning presenteras i bifogad 
revisionsrapport. 

I delårsrapporten redovisas utfallet per rapportdatum till 69,0 mnkr (fg år 47,6 mnkr). 
Helårsprognosen ligger på 41,3 mnkr mot det budgeterade helårsresultatet enligt 
fastställd budget om 20,0 mnkr, vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget 
med 21,3 mnkr. 

Vi gör följande bedömningar: 

- att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen.  

- att balanskravet beräknas uppnås vid året slut. 

- att samtliga fem finansiella mål beräknas uppnås vid årets slut och 

- att samtliga fyra övergripande verksamhetsmål är på väg att uppfyllas till 
årsskiftet.  
 

2022-10-24 
 

Bengt Melkersson*                       Ingelis Öhwall*            
 

Sture Ernstson*                       Lars-Erik Enoksson*         

  
 
*Revisorerna har godkänt missivet vid sammanträdet 2022-10-24. 
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