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EKONOMISK ÖVERSIKT

Allmänt
I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksam-
hetsuppföljningar med ekonomiska progno-
ser i april samt augusti varje år. Tertialrapp-
ort/delårsbokslut upprättas per den sista
augusti och omfattar ekonomisk översikt,
resultat- och balansräkning samt prognos
avseende årets ekonomiska utfall.

Ekonomiskt resultat
I årets första ekonomiska prognos för kom-
munen, per 2006-04-30, prognostiseras ett
positivt ekonomiskt resultat för 2006 uppgå-
ende till 6,9 mkr (koncernen: 8,1 mkr).

Det prognosticerade ekonomiska resultatet
inkluderar samtliga pensionskostnader, dvs
även ökningen av den tidigare ansvarsförbin-
delsen redovisas över resultat- och balans-
räkning.

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till
+3,9 mkr då årets ekonomiska resultat är
budgeterat till 3,0 mkr. Orsaken till den posi-
tiva avvikelsen är framförallt att utfallet för
finansförvaltningen förväntas bli 4,3 mkr
bättre än budgeterat. Bland annat beräknas
pensionskostnaderna bli 2,7 mkr lägre än
budget, medan skatteintäkterna förväntas bli
1,9 mkr högre än budgeterat.

Nämnderna prognostiserar sammantaget att
överskrida de ekonomiska ramarna marginellt
- med totalt ca 0,5 mkr. Bildningsnämnden
(-1,6 mkr) och kommunstyrelsen (-0,3 mkr)
räknar med underskott mot budget. medan
övriga nämnder räknar med visst överskott::

Individ- och familjenämnden +0,5 mkr
Omsorgsnämnden +0,9 mkr
Miljö- och byggnämnden +0,1 mkr

Resultatutveckling

Den ekonomiska prognosen innebär att 2006
års ekonomiska resultat beräknas bli lägre
jämfört med 2005. För koncernen innebär
prognosen en resultatförsämring med
8,2 mkr. Tranemobostäders ekonomiska
resultat förväntas uppgå till ca 0,5 mkr (före
skatt), vilket är drygt 2 mkr lägre än 2005.

Tranemo Utvecklings AB kalkylerar med ett
nollresultat under 2006.

För kommunens del innebär det prognostice-
rade ekonomiska resultatet att balanskravet
uppnås med viss marginal. Ett resultat på
6,9 mkr för 2006 innebär också att målet att
det ekonomiska resultatet skall vara minst
1,5% av skatter och utjämning uppnås, dock
med mycket liten marginal. För att uppnå
målet under 2006 krävs ett ekonomiskt re-
sultat på 6,8 mkr, vilket följaktligen överens-
stämmer nästan exakt med den ekonomiska
prognosen för kommunen.

Resultatutveckling 2002-2006,
koncernen, (löpande priser)

Resultatutveckling 2002-2006,
kommunen, (löpande priser)
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Soliditetsutveckling
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. En soliditet på 33 pro-
cent innebär att redovisningsenhetens skuld-
sättningsgrad är 67 procent.

Soliditeten är ett mått på det ekonomiska
handlingsutrymmet. En låg soliditet innebär
att det ekonomiska handlingsutrymmet är
begränsat – och vice versa.

Kommunens soliditet beräknas kunna bibe-
hållas på 2005 års nivå.

Samtliga delar av kommunens pensionsåta-
gande gentemot de anställda redovisas som
en skuld i balansräkningen. Om den större
delen av åtagandet istället redovisats som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen
(enligt den s k blandmodellen) så skulle soli-
diteten vara betydligt högre. Soliditeten per
2006-12-31 skulle då, enligt prognosen, upp-
gå till 71%.

Soliditetsutveckling 2002-2006,
kommunen

Investeringar
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av
förvaltningarna att uppgå till 56,4 mkr (total
investeringsbudget 2006 inklusive
”ombudgetering” av ej förbrukade anslag
2005: 67,2 mkr).

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnads-
avdelningen) förfogar över huvuddelen
(61,2 mkr) av investeringsbudgeten för 2006.

Investeringsutfallet t o m 2006-04-30 uppgår
till 7,3 mkr (utfall jan-april 2005: 11,3 mkr).

Nettoinvesteringar 2002-2006
(löpande priser)

Kontrollerad ekonomisk utveck-
ling
Den ekonomiska prognosen för 2006 innebär
att de finansiella mål som beslutats av kom-
munfullmäktige förväntas uppnås. Det är
viktigt för invånarna i Tranemo kommun att
kommunen har ett tillräckligt ekonomiskt
resultat, åtminstone i storleksordningen 7
mkr, vilket motsvarar ca 1,5% av skatter och
utjämning. Genom att ha ett resultat på den-
na nivå bibehålls kommunens finansiella
ställning och verksamheterna får så stabila
planeringsförutsättningar som möjligt, även i
det lite längre perspektivet.

De närmast kommande åren, i samband med
att kommunen gör omfattande investeringar,
är det särskilt viktigt att de ekonomiska re-
sultaten är tillräckliga. Skulle kommunens
resultat försämras ökar behovet av att låna,
vilket innebär försämrat finansnetto och
därmed försämrade förutsättningar för verk-
samheten.

De ekonomiska utsikterna för de närmast
kommande åren ser förhållandevis goda ut,
även om det ekonomiska utrymmet 2007 blir
ganska begränsat, framförallt p g a kraftigt
höjd utjämningsavgift för LSS-kostnader.
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Verksamhetens resultat är det
mest väsentliga
För kommuninvånarna är det verksamhetens
resultat och effekter som har störst betydelse.
Det finns behov av att utveckla verksamhets-
styrningen i kommunen, bl a genom att for-
mulera tydligare mål för verksamheten, ge-
nom att bli bättre på att följa upp och redovi-
sa verksamhetens effektivitet och kvalitet
mm. Detta kommer att bli allt viktigare frå-
gor framöver.

Kvalitetsfrågorna har på flera sätt hamnat
alltmer i fokus den senaste tiden, bl a i sam-
band med arbetet med tjänstegarantier och
klagomålshantering och även i samband med
den rapport om tillgänglighet och bemötande
mm som nyligen presenterades av kvalitets-
nätverket Gränslös.

Attraktivt boende medför ökad
inflyttning?
Under årets första månader har invånaranta-
let i kommunen ökat något, efter att ha mins-
kat ganska kraftigt under 2005.

Det finns goda grundläggande förutsättningar
för att bo och verka i Tranemo, bl a:

• lägsta arbetslösheten i länet (och även i
riket enligt den senaste statistiken från
Arbetsmarknadsverket)

• lägsta ohälsotalet i länet
• näst lägsta skattesatsen i länet
• låga boendekostnader

Kommunen arbetar för att åstadkomma fler
attraktiva boendemiljöer, bl a finns planer på
att möjliggöra för permanentboende på det
natursköna Hofsnäsområdet, med närhet till
Borås. Kommunens bostadsbolag, Tranemo-
bostäder, har dessutom alldeles nyligen fär-
digställt 21 lägenheter i området ”Sjölyckan”
som erbjuder sjönära boende invid Tranemo-
sjön.

Niklas Anemo
Ekonomichef
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EKONOMISK PROGNOS – KONCERNEN
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas re-
spektive Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2006.

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 749 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2005.

Resultatprognos koncernen, mkr
Tranemo- Tranemo

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen
2006 2006 2006 2006 2005

Verksamhetens intäkter 115,3 41,4 1,8 151,1 146,2
Verksamhetens kostnader -542,5 -32,4 -1,0 -567,7 -543,8
Avskrivningar -24,0 -4,6 -0,5 -29,1 -26,2
Verksamhetens
nettokostnader -451,3 4,4 0,4 -445,8 -423,8

Skatteintäkter 358,1 0,0 0,0 358,1 344,8
Generella statsbidrag 99,4 0,0 0,0 99,4 97,3
Finansiella intäkter 1,2 0,0 0,0 0,9 1,7
Finansiella kostnader -0,5 -3,9 -0,4 -4,4 -3,7
Resultat före
extraordinära poster 6,9 0,5 0,0 8,1 16,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 6,9 0,5 0,0 8,1 16,3

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen
har resultatprognos för 2006 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2006-12-31 upprät-
tats.

Resultatprognos kommunen, mkr
Budget Bokslut Budget Prognos

2005 2005 2006 2006 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 104,0 113,0 110,0 115,3 5,3
Verksamhetens kostnader -522,5 -521,5 -539,6 -542,5 -2,9
Avskrivningar -21,5 -22,0 -23,7 -24,0 -0,3
Verksamhetens
nettokostnader -440,0 -430,5 -453,3 -451,3 2,0

Skatteintäkter 343,7 344,8 357,8 358,1 0,3
Generella statsbidrag 96,8 97,3 97,8 99,4 1,6
Finansiella intäkter 2,9 2,4 1,3 1,2 -0,1
Finansiella kostnader -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 0,1
Årets resultat 2,8 13,6 3,0 6,9 3,9
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Balansprognos kommunen, mkr

Tillgångar Utfall Prognos

2005-12-31 2006-12-31
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar,
maskiner och inventarier 428,4 461,1
Finansiella anläggningstillgångar 47,9 33,2
Summa 476,3 494,2

Omsättningstillgångar
Förråd 1,3 1,3
Fordringar 33,9 33,9
Kassa och bank 19,4 14,7
Summa 54,6 49,8

Summa tillgångar 530,9 544,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 174,7 181,6
därav årets resultat 13,6 6,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 209,1 215,4
Andra avsättningar 18,1 18,1
Summa 227,2 233,5

Skulder
Långfristiga skulder 11,7 11,7
Kortfristiga skulder 117,3 117,3
Summa 129,0 129,0

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 530,9 544,1

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, panter och därmed 121,1 155,1
jämförliga säkerheter
Övriga ansvarsförbindelser 6,7 6,7
Summa 127,8 161,8

Soliditet 33% 33%
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE
(Belopp i tkr)

Utfall Budget Prognos Avvikelse
Anslagsområde 2005 2006 2006

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige -1 231 -2 175 -2 175 0
Kommunstyrelseförvaltning inkl
Samhällsbyggnadsavdelningen

-57 734 -66 235 -66 065 170

Lokalförsörjning -12 762 -13 994 -13 994 0
VA-verksamhet -474 -1 227 -1 227 0
Avfallshantering -103 0 0 0
Fjärrvärme -263 0 -500 -500
Summa -72 566 -83 631 -83 961 -330
Justering kapitalkostnader 2 177 2 177
SUMMA -72 566 -81 454 -81 784 -330

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden -212 594 -228 989 -230 555 -1 566
Summa -212 594 -228 989 -230 555 -1 566
Justering kapitalkostnader 2 383 2 383

SUMMA -212 594 -226 606 -228 172 -1 566

Individ- och familjenämnden
Individ- och familjenämnden -15 468 -16 429 -15 964 465
Summa -15 468 -16 429 -15 964 465
Justering kapitalkostnader 2 2
SUMMA -15 468 -16 427 -15 962 465

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden -130 635 -134 702 -133 759 943
Summa -130 635 -134 702 -133 759 943
Justering kapitalkostnader 1 812 1 812
SUMMA -130 635 -132 890 -131 947 943

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden -339 -810 -778 32
Bostadsanpassning -1 157 -1 171 -1 171 0
Summa -1 496 -1 981 -1 949 32

Delsumma -432 759 -465 732 -466 188 -456

Finnansförvaltningen
Finansförvaltningen 436 582 468 774 473 098 4 324
Summa 436 582 468 774 473 098 4 324
Justering kapitalkostnader -6 374 -6 374
SUMMA 436 582 462 400 466 724 4 324

SUMMA 3 824 3 042 6 910 3 868
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Drift - 329 tkr
Investeringar +10 597 tkr

De bedömningar som görs för närvarande inne-
bär vissa avvikelser i förhållande till budget.

Ett sammanlagt underskott på  329 tkr progno-
stiseras.

Följande kommentarer ges till den siffermässiga
redovisningen:

• Av budgeterat anslag för vinterväghållning
har ca 85 % förbrukats redan under årets
första tertial. Det finns därför risk för ett
underskott inom verksamheten.    Driftbi-
draget till enskilda vägar blir högre än bud-
geterat. Sammanlagt underskott ca 235 tkr.

• Den statliga ersättningen för kommunens
arbete med förtidsröstningen blir högre än
budgeterat varför valnämndens verksamhet
beräknas ge ett överskott.

• Kostnaderna för ekonomisystemet beräknas
bli lägre än budgeterat. Ärendehanteringssy-
stemet beräknas införas under hösten varför
kostnaden enbart blir för halva 2006.

• En ny skatt på förbränning av hushållsavfall
införs fr o m 1/7 2006. För att täcka denna
ökade kostnad krävs en höjning av taxan.

• Fjärrvärmeverksamheten beräknas ge ett
underskott på 500 tkr på grund av dels att
taxan inte täcker kostnaderna under upp-
byggnadsskedet och dels att en stor läcka på
huvudledningen måste åtgärdas.

Målavvikelser
Flera utredningar pågår som kan påverka verk-
samheten inom kommunstyrelsens område. VA-
strategi, vaktmästar- och lokalvårdsutredning,
kostutredning liksom översyn av kommunstyrel-
seförvaltningens organisation. I och med att det
inte blir någon gemensam nämnd med
Svenljunga inom miljö- och byggområdet kom-
mer planeringen av verksamheten inom sam-
hällsbyggnadsavdelningen bli förändrad.

Åtgärder
I budget 2007 måste kostnader och intäkter vad
gäller fjärrvärme hamna på en nivå som innebär
full kostnadstäckning.

Kostnaderna inom gatuverksamheten kommer
att bevakas för att se möjligheter till ev anpass-
ningar.

I övrigt kommer en medveten återhållsamhet att
råda med strävan att klara budgeten

BILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Drift - 1 566 tkr
Investeringar - 750 tkr

Bildningsnämndens prognos för 2006 visar för
driften ett förväntat budgetunderskott med
1 566 tkr.

För område bildningskontor inkl tränings- och
särskola beräknas ett underskott på 498 tkr. Ny-
inskrivna särskoleelever kräver extra resurser på
särskolan, övertagande av linjebusstur Grimsås-
Nittorp-Tranemo från hösten-06 samt komplet-
tering till linjebuss Ambjörnarp-Tranemo ger
högre skolskjutskostnader, samt rehabåtgärder
för personal är orsaker till det beräknade över-
skridandet.

Beslut har tagits att starta ett byggprogram på
Tranemo gymnasieskola från hösten-06. Enligt
kalkyl beräknas nettokostnaden för detta till 235
tkr under 2006. Start av byggprogram var inte
med i budgeten för 2006, men gymnasiets totala
underskott beräknas inte bli högre än 101 tkr
trots detta. Starten av byggprogrammet är ett led
i att göra Tranemo gymnasieskola mer attraktiv
inför omläggningen av gymnasieskolan från
hösten 2007, då frisök gäller för alla elever.

Område fritid inkl sim- och idrottshallen samt
vandrarhemmet beräknas få ett budgetun-
derskott på 181 tkr för 2006. Hösten -05 var
ombyggnationen av simhallen klar. De attrakti-
vitetshöjande åtgärder som då gjordes förvänta-
des ge en betydande ökning på intäktssidan.
Under 2006 beräknas dock inte denna ökning
kunna infrias till fullo. Avvikelsen hänför sig
alltså till mindre intäkter än budgeterat för be-
sökande i simhallen, cafeterian och friskvårds-
gymet.
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Tranängskolan år 7-9 beräknas få ett underskott
på 407 tkr. Från hösten-06 bedrivs verksamhet
på tre ställen, nya delen, gamla delen och Svea-
borg. Detta kräver mer resurser än vad som
budgeterats. Från hösten beräknas också ca 10
flyktingelever gå på år 7-9, vilket kräver extra
resurs och något extra bidrag erhålls inte för
detta. Även lokalvården beräknas kräva mer än
budgeterat. Behovet på Sveaborg var svåröver-
skådligt vid budgettillfället.

För område Ambjörnarp-Sjötofta-Tranemo
beräknas ett budgetunderskott på 186 tkr. Detta
hänför sig till gemensamma kostnader på Tran-
ängskolan som delas med område 7-9 och gäller
överskridande för lokalvård.

Det beräknade budgetunderskottet på 238 tkr
för område Dalstorp beror framförallt på att
planerade kostnadsjusteringar för familjedaghem
i Dalstorp och Nittorp inte får effekt under
2006. Även planerad kostnadsjustering under
2006 vid förskola Rönnhagen i Grimsås beräk-
nas inte få full effekt.

Målavvikelser
Vid jämförelse med i budget-06 angivna pro-
duktionsmål kan konstateras att förskola – skola
har intensifierat arbetet med att varje elev har en
individuell utvecklingsplan i grundskolan och
flertalet av eleverna har nu detta. I gymnasie-
skolan har varje elev en individuell studieplan.
Elevinflytandet kan också sägas ha blivit bättre
än tidigare. Kursutbudet på Lärcenter har också
ökat. Förskola – skola uppvisar alltså inte några
större målavvikelser jämfört med de i budget-06
angivna.

För område fritid kan konstateras att målet att
öka besöksfrekvensen vid Tranemo simhall med
minst 20% inte beräknas kunna uppnås under
2006.

Fritidsverksamheten beräknas till viss del kunna
erbjuda öppna sommaraktiviteter för ungdomar
under sommaren 2006 men inte fullt ut en vecka
som angivits i budgetmålen.

På kultursidan konstateras inga målavvikelser.
Alla barn och ungdomar beräknas få se och
uppleva minst en musik- eller teaterföreställning
under 2006, öppettiderna på biblioteket anpassas
så att de passar flertalet användare och den ut-
åtriktade konsertverksamheten beräknas locka
fler lyssnare.

Åtgärder
Diskussioner förs för att komma till rätta med en
del av budgetunderskottet på område Tranäng 7-
9 och Dalstorpsområdet. Underskottet för lokal-
vård på 7-9 påverkar också underskottet på om-
råde F-6.

När det gäller särskolan är underskottet svårt att
påverka medan rehabkostnader på bildnings-
kontoret beräknas upphöra från 1/7-06. Det
beräknade underskottet för skolskjutsar beror på
ett övertagande av linjebusslinje och bör ju istäl-
let minska kommunstyrelseförvaltningens kost-
nad för linjebuss i motsvarande mån.

Underskottet för simhallen är svårt att påverka
genom kostnadsnedskärningar. Den budgeterade
intäktsökningen ska på sikt istället nås genom
offensiva åtgärder och ökad service till besökar-
na.

INDIVID- och FAMILJENÄMNDEN

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Drift + 465tkr
Investeringar +/- 0

Beräknat underskott på förvaltningens administ-
ration beror på införande av nytt dataprogram
och extra vikarier på grund av sjukskrivning.

Beräknat överskott på friskvårdspengarna bero-
ende på svårigheter att utnyttja pengarna under
rådande direktiv.

Beräknat överskott på Växthuset på grund av att
en familjepedagog arbetar 80% av heltidstjänst.

Beräknat överskott för kontaktperson-vuxen
beroende på att behovet just nu inte är större.

Underskott på Meja-teamet (missbruksteamet)
beroende på kostnader för en personal som är
svår att omplacera.

Familjerådgivningen beräknas ett underskott på
grund av ökad arbetsbelastningen.

Ungdomsteamet Kvistarna beräknas ett över-
skott beroende på sjukskrivning och vakant
tjänst del av året.

Beräknat överskott på flyktingverksamheten
under förutsättning att det inte krävs några extra
ordinära insatser för flyktingarna.
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Målavvikelser
Bedömningen efter fyra månader av budgetåret
måste vara att verksamheten under året når upp-
satta mål.

Åtgärder
Inte aktuellt i nuläget. Budgetprognosen bygger
på att det under året inte tillkommer någon yt-
terligare placering i familjehem eller på institu-
tion och att försörjningsstödet begränsas till
nuvarande nivå.

OMSORGSNÄMNDEN

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Drift + 943 tkr
Investeringar + 1 000 tkr

Verksamheten visar totalt ett prognostiserat
överskott på totalt 943 tkr. De flesta delposter
visar små överskott, vilket totalt ger ett bra över-
skott.

När det gäller hemvårdsinsatser visar prognosen
på ett mindre överskott med 278 tkr, trots att
vårdtyngden ökat på Solbacken då nya tunga
ärendet tillkommit. Även posten ”övrigt inom
hemvård och öppen service”, vilket bl a inrym-
mer arbetsledning och ekonomiskt anhörigstöd,
samt gruppboende för dementa visar ett över-
skott tillsammans på 385 tkr. Budgetdisciplinen
har med andra ord sammantaget varit god.

Inom psykiatriverksamheten har bara två av tre
platser vid enskild sjukhem för långtidssjuka
psykiatripatienter behövt utnyttjas. Dessutom
kom inte den nya psykiatriverksamheten igång
förrän 1 april pga att fastighetsägaren inte lyckats
göra lokalerna inflyttningsklara till årsskiftet.
Total prognostiserad positiv budgetavvikelse blir
500 tkr.

Inom sjukhemsverksamheten har det varit en del
tomma platser särskilt i början av året, varför ger
något lägre kostnader än beräknat, posten ger ett
prognostiserat överskott på 160 tkr.

När det gäller servicehus görs ett underskott
med 303 tkr beroende på att hyresintäkterna ej är
i fas med budgeten och hög belastning och hög-
re personalkostnader på Solbacken. Dock ger
köksverksamheten större intäkter än budgeterat.

Nattpatrullen ger ett underskott på 377 tkr, vil-
ket inte beror på överutnyttjande av personal,
utan beroende på att posten är underbudgeterad.

LASS och övrig LSS-verksamhet, t ex gruppbo-
endena visar positivt resultat, vilket är positivt då
behoven liksom kostnaderna tenderar att öka
inom detta område. Dock finns ett individärende
som sannolikt kommer att innebära en extern
placering som kan komma att innebära mycket
stora kostnader. På årsbasis kan det komma att
röra sig om miljonbelopp.

Målavvikelser
Inga stora målavvikelser kan rapporteras. Inom
psykiatriverksamheten har två av tre platser vid
enskilt sjukhem utnyttjats eftersom behovet varit
något lägre än beräknat. Inga anmärkningsvärda
skillnader mot tidigare går inte att läsa ut vid
avläsningen av nyckeltalen.

Åtgärder
Omsorgsnämndens verksamhetsenheter kom-
mer att uppmanas att iakttaga stor restriktivitet
rent allmänt, annars krävs i dagsläget inga direkt
riktade åtgärder.

MILJÖ- OCH  BYGGNÄMNDEN

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Drift + 32 tkr

För Miljö- och Byggnämnden beräknas ett över-
skott på 32 tkr för år 2006. Detta överskott här-
rör sig från verksamheten för djurskydd. Till-
synssäsongen januari-april har fungerat bra, vil-
ket ger en indikation på att nettokostnaderna blir
lägre än budgeterat.
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TRANEMOBOSTÄDER AB

Ekonomisk rapport

Marknad
Hyresvakanserna uppgår nu till cirka 5,4 % av
lägenhetsbeståndet eller 47 lägenheter vilket är 8
fler än april 2005. Uthyrningsgraden har under
perioden varierat mellan 95,26 – 94,57 %. Om-
flyttningen har senaste året varit rimlig  kring
19%. Intresset för att hyra lägenheter hos Tra-
nemobostäder är stort, speciellt i centralorten.
Prognosen för hyresförluster ligger i nivå med
budget för 2006.

Migrationsverket hyr sedan 1 mars 2002 - 19
lägenheter för asylsökande i 5 av de 13 orter vi har
lägenheter i.

Personal
Under sommaren/hösten 2006 kommer våra
bovärdar i Limmared och Dalstorp att gå i pen-
sion. Ny rekrytering är klar för Limmared och
pågår för Dalstorp. Lokala lönerevisionen är
genomförd för kollektivanställda och SKTF-
ansluten personal. Under perioden har utbild-
ning av personalen genomförts i etik för bo-
stadsföretag samt användandet av digitala rit-
ningar.

Miljö ISO 14001
Vi har haft uppföljande revisionen från SP, med
ett gott resultat. Tranemobostäders styrelse har
beslutat att integrera arbetsmiljö och kvalité i
ledningssystemet. Det pågår ett utvecklingsar-
bete i vårt nätverk bland allmännyttiga bostads-
bolag i Sjuhäradsbygden med målsättning att
successivt genomföra denna integrering. Uthyr-
ningsprocessen med besiktningspolicy är genom-
förd, ekonomihandbok och egenkontrollplan
påbörjad.

Förvaltningskostnader
Under perioden har ytterligare 5 fastigheter på
Radhusgatan i Grimsås sålts. Tranemobostäder
har i och med detta avslutat vårt engagemang  i
Liljerydets samfällighetsförening. Utbyggnaden
av interna fastighetsnät för bredbandsuppkopp-
ling har tyvärr stannat upp av olika anledningar.
Trots en kall vinter och högt oljepris ser årspro-
gnosen ut som om vi skulle klara kostnaderna
för uppvärmning inom budget. Det har genom-
förts ett antal större underhållsåtgärder under
perioden. Bland annat modernisering av tvätt

stugorna på Solgårdsgatan 9, Tranemo, Norra
vägen och Liljerydsgatan i Grimsås, Storgatan 25
och Storgatan 71 i Limmared. Helt nya tak med
tilläggsisolering på Radhusvägen i Länghem har
genomförts. Nya entrédörrar och lägenhetsdör-
rar med postboxar på Rosenhöjdsgatan i Limma-
red. Inflyttning har skett i Bo Klok-husen vid
sjön i Tranemo. P-platsen på Solgårdsgatan 8 i
Tranemo har påbörjats. Fjärrvärmeetapp 1 i
Dalstorp är i stort sett avslutad. Bergvärme är
installerad på Liljerydsgatan i Grimsås. Bergvär-
me är också beställd till Rosenhöjdsgatan 12 i
Limmared. Tak är utbytt på Andvägen 1 och 3 i
Ambjörnarp. Brand i migrationsverkets lägenhet
på Ängsgatan i februari är nu i det närmaste klar
för inflyttning.

Finans
Den rörliga räntan har höjts under våren.

Framtid
På planeringsstadiet finns frågan om Seniorbo-
ende i Tranemo. En stor lägenhetsbrand på
Sandvägen 5 i Limmared i början av maj kom-
mer att påverka bolaget under stor del av 2006.

Sammanfattning
Enligt budget skall verksamheten ge ett resultat
på 415.300 kronor. Prognosen säger att årets
resultat, branden inte inräknad, bör ge ett över-
skott på cirka 507.000 kronor.

TRANEMO UTVECKLINGS AB

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Drift 0 tkr

Tranemo Utvecklings AB har under första terti-
alet bedrivit verksamhet med uthyrning av loka-
ler på fastigheterna:

Gudarp 12:1
Limmared 25:1
Genhöve 2:2

Hyresintäkterna beräknas uppgå till de i budget
beräknade.

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom bud-
getramen.
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Förändringar
Samhall har flyttat sin verksamhet till Limmared
och hyr nu i fastigheten Limmared 25:1.

Fr o m höstterminen kommer gymnasieskolan
att starta ett byggprogram. Lokaler för denna
verksamhet kommer att hyras i fastigheten Gu-
darp 12:1.

För fastigheten Gudarp 12:1 och området om-
kring fastigheten pågår detaljplanearbete vilket
förhoppningsvis kommer att bli klart under året.
Diskussioner pågår också om vilka verksamheter
som lämpligen skall inrymmas i bolagets lokal.

Målavvikelser
Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen an-
givna målen för verksamheten. I den utredning
som pågår angående kommunstyrelseförvalt-
ningens organisation behandlas även hur Tra-
nemo Utvecklings AB:s administration skall
formas.
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Prognos

2006
Utfall
2005

Utfall
2004

KOMMUNSTYRELSEN

Fjärrvärme
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 540 413 316
Köpt värme (MWh) 34 500 24 335 21 590
Såld värme (MWh) 31 500 22 966 19 531

VA-verksamhet
Antal VA-abonnenter 3 200 3 200 3 193
Tillverkad vattenmängd, m3 940 000 921 000 800 000
Debiterad vattenmängd, m3 565 000 556 000 579 000

Renhållning
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 915 1 905 1 965
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 118 2 085 2 215

Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 396 378 139

Gator och vägar
Gator och vägar (km) 72,7 72,7 71,5
Kostnad per kilometer (kr) 64 113 65 700 99 000
Vinterväghållning (km) 72,7 72,7 71,5
Kostnad per kilometer (kr) 15 750 15 754 17 380
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 3 906

BILDNINGSNÄMNDEN

Antal elever i grundskolan 1 579 1 612 1 651
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr) * 71 052 66 270 63 725
Undervisning bruttokostnad per elev (kr)* 37 847 35 716 35 143

Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasi-
et 586 559 550
därav antal elever i Tranemo gymnasieskola 377 357 353

Antal barn förskola/fritidshem (2006=30/4-06) 806 794 779
Bruttokostnad per barn i förskola/fritidshem (kr) 49 141 48 770 49 317
Antal barn i familjedaghem (2006=30/4-06) 78 76 76
Bruttokostnad per barn i familjedaghem (kr) 41 218 43 461 49 066
Antal barn i kooperativ barnomsorg 59 58 63
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr)

53 661 53 195 47 562
* exkl Wärnerssonpengar

OMSORGSNÄMNDEN
1:a tertial

2006

Lokal färdtjänst
antal färdtjänstberättigade 460 477 476
Antal enkelresor 2 271 6 075 6 282
Nettokostnad/enkelresor 159 174 171

Riksfärdtjänst
antal personer 11 21 24
antal enkelresor 36 131 98
Nettokostnad/enkelresa 1 585 1 473 1 494

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl
rehab platser 80% 73% 83%
Antal medicinskt färdigbehandlade 93 288 245
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INVESTERINGAR
Redovisningen av investeringar innefattar
både pågående projekt och ännu ej påbörjade.
Totalt investeringsutrymme för 2006 inklusive
ombudgeteringar uppgår till 67 206 tkr netto.

Bokslutsprognos investeringar
(Belopp i tkr)

Utfall Boksluts-
060430 Budget prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 6 754 61 224 50 627 10 597

Bildningsnämnden 239 3 812 4 562 -750

Individ- och familjenämnden 0 40 40 0

Omsorgsnämnden 281 2 130 1 130 1 000

TOTALT 7 274 67 206 56 359 10 847
varav
skattefinansierad verksamhet 11 261 58 726 48 329 10 397
taxefinansierad verksamhet -3 987 8 480 8 030 450

Kommentarer
Investeringsbudgeten 2006 omfattar totalt 67,2
mkr. Dock innebär det beräknade utfallet att en
stor del av budgeterade medel inte förväntas
utnyttjas under året. Av den totala investerings-
budgeten beräknas 56,4 mkr förbrukas under
2006. Under årets fyra första månader har 7,3
mkr (11%)  förbrukats.

En stor del av investeringsbudgeten är fördelad
på ett fåtal projekt (belopp i tkr):

Benämning Budget
Ombyggnad Tranängskolan
Renovering Gudarpsgården

16 965
14 507

Energibesparande åtgärder 3 000
Grus på banvallar 2 788
Tåstarps vattenverk 4 731

41 991

Prognosen för de aktuella projekten redovisas
nedan. Utfallet beräknas bli 39,5 mkr av budge-
terade 42,0 mkr vilket motsvarar 94% av ansla-
gen. Detta innebär att  2,5 mkr avseende dessa
projekt kan bli aktuella för ombudgetering till
kommande år.

Benämning Prognos

Ombyggnad Tranängskolan 16 000
Renovering Gudarpsgården 13 500
Energibesparande åtgärder 2 500
Grus på banvallar 2 788
Tåstarps vattenverk 4 731

39 519

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till
investeringsbudget/prognos.

Kommunstyrelsen
Vissa investeringsprojekt har/kan inte startas
upp förrän pågående arbete med VA-strategi och
detaljplaner är klart (VA industriområde RV 27
samt Järpesbovägen gata/VA).

Ombyggnad av Tranängskolan beräknas fort-
sätta till och med 2009.

Renovering och ombyggnad av Gudarpsgården
slutförs under 2006 och har beräknats ge ett
överskott på drygt 1 mkr.

Investeringar i form av energibesparande åtgär-
der fortsätter under 2007.
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Fjärrvärmeutbyggnaden i Dalstorp slutförs un-
der 2007.

Upphandling av nytt lönesystem beräknas ske
under 2006. Investeringen slutförs under 2007
varför en större avvikelse redovisas 2006. Det
samma gäller för nytt ärendehanteringssystem
som har en planerad driftstart i januari 2007.

Bildningsnämnden
Det beräknade överskridandet för investerings-
budgeten, 750 tkr beror på uppstarten av bygg-
programmet på gymnasiet. Politiskt beslut är
taget att starta byggprogrammet redan till hösten
och då fordras en utökad investeringsbudget.

Tillbyggnaden av Parkhagens förskola i Limma-
red är också beslutad politiskt. Investeringskost-
naden på 2 mkr beräknas ligga som tillskott i
samhällsbyggnadsavdelningens budget.

Individ- och familjenämnden
Investeringar till kontorsmöbler och datorer
vilket torde kunna styras till +/- 0.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens investeringsbudget omfattar
sammanlagt 2,1 mkr för inventarier, datautrust-
ning, poolbilar och vårdarutrustning. Vid årets
slut beräknas investeringsbudgeten redovisa en
positiv budgetavvikelser på 1 000 tkr.
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN

Befolkningsstatistik per 2006-04-30

Befolkningsutveckling 2000-2006
2000-12-31 12 037
2001-12-31 12 016
2002-12-31 11 988
2003-12-31 11 887
2004-12-31 11 894
2005-12-31 11 804
2006-03-31 11 818
Befolkningsförändring 2006 14

Befolkningsutveckling per kvartal 2005 samt kvartal 1 2006

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv
Levande födda 29 29 24 23 105 18
Avlidna 32 45 30 29 136 29
Födelsenetto -3 -16 -6 -6 -31 -11

Inflyttade 88 89 154 125 456 124
Utflyttade 116 110 173 116 515 99
Flyttningsnetto -28 -21 -19 9 -59 25

Summa -31 -37 -25 3 -90 14

Åldersfördelning per 2000-12-31 - 2005-12-31

2000-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31
0-6 år 957 817 896 856 843 834
7-15 år 1 588 1 592 1 605 1 559 1 515 1 465
16-19 år 603 620 586 634 648 645
20-40 år 2 874 2 836 2 812 2 718 2 714 2 632
41-64 år 3 747 3 785 3 786 3 802 3 809 3 859
65-79 år 1 565 1 560 1 569 1 565 1 585 1 593
80- w år 703 726 734 753 780 776

Summa 12 037 12 016 11 988 11 887 11 894 11 804

Arbetsmarknad per 30/4

2001 2002 2003 2004 2005           2006
Öppet arbetslösa 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
Andel i program 1,3% 1,0% 1,0% 1,2 % 1,2% 1,5 %
Summa 2,7% 2,4 % 2,6% 2,6% 2,3% 2,3%
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FINANSIELL RAPPORT
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo
kommun skall budget- och verksamhetsuppföljning-
arna inkludera en finansiell rapport.Upplåning, ut-
lämnade lån, likvida medel mm per 2006-04-30

Upplåning, tkr Likvida medel, tkr
Kortfristig upplåning 0 Bank 22 721
Långfristig upplåning 0 Övrigt 0
TOTAL UPPLÅNING 0 Outnyttjad checkkredit 24 000

Summa 46 721

Medelsförvaltning, tkr
Utlämnade lån, tkr Obligationer
Kortfristig utlåning Nominellt värde 0
Långfristig utlåning 12 790 Marknadsvärde 0
TOTAL UTLÅNING 12 790

Prognosticerad genomsnittlig
NETTOLÅNESKULD -12 790 utlåningsränta 2006: 2,2%

Sedan oktober 2003 har Tranemo kommun ing-
en låneskuld. Samtidigt har kommunen för när-
varande lånat ut medel om sammantaget 12,8
mkr. Den absoluta merparten av utlåningen är
till kommunens helägda bolag Tranemo Utveck-
lings AB (TUTAB) (12,4 mkr). Kommunen har
inte längre några medel utlånade till Tranemobo-
städer AB (TBAB). Vid årsskiftet var totalt utlå-
nat 30,3 mkr till de kommunala bolagen, vilket
följaktligen innebär att utlåningen till de helägda
kommunal bolagen har minskat med 17,9 mkr
under 2006.

Genom att utlåningen minskat har kommunens
likviditet kunnat hållas på en tillräcklig nivå för
att kommunens betalningsberedskap kan anses
vara säkerställd.

Under byggtiden av det nya området ”Sjölyckan”
vid Tranemosjön har TBAB tillfälligtvis haft
tillgång till en större del (20 mkr) än normalt, av
kommunkoncernens checkkredit på totalt 30
mkr. Den interna fördelningen av checkkrediten
är nu åter till ”normalläget”:

Tranemo kommun 24 mkr
Tranemobostäder AB 5 mkr
Tranemo Utvecklings AB 1 mkr
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OMVÄRLDSINDIKATORER

Konjunkturprognoser

MÅN B N P K P I Arbetslöshet
06 07 06 07 06 07

Kommunförbundet maj 3,6 2,7 1,5 2,0 5,1 5,0
SEB maj 3,5 3,0 1,4 1,8 5,4 5,1
EU-kommissionen maj 3,4 3,0 1,1 1,8 7,0 6,7
Nordea april 3,6 2,9 1,1 1,6 5,2 4,9
Regeringen april 3,6 3,0 1,4 2,2 4,9 4,5
KI mar 3,7 3,2 2,0 2,4 4,9 4,3
LO mar 3,9 2,7 1,1 1,6 5,0 5,4
Genomsnitt 2,6 2,1 1,0 1,4 3,9 3,7

Skatteunderlagsprognoser

2005 2006 2007 2008 2009
SKL1 april 3,2 4,4 4,4 4,1 4,3
Regeringen april 3,3 4,8 4,5 4,4 -
ESV2 mars 3,5 5,0 5,2 4,9 -
SKL februari 3,2 4,4 4,3 4,0 4,2

1. Svenska Kommuner och Landsting
2. Ekonomistyrningsverket

Stibor 3 mån
2005-05-01 – 2006-04-30
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Statslåneränta, årsgenomsnitt
1997-2006

Konsumentprisindex, inflationstakt
maj 2005 – april 2006
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