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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Allmänt 
I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksam-
hetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i 
april samt augusti varje år. Tertialrap-
port/delårsbokslut upprättas per den sista augus-
ti och omfattar ekonomisk översikt, resultat- och 
balansräkning samt prognos avseende årets eko-
nomiska utfall.  

Ekonomiskt resultat 
I årets första ekonomiska prognos för kommu-
nen, per 2007-04-30, prognostiseras ett positivt 
ekonomiskt resultat för 2007 uppgående till 
6,5 mkr (koncernen: 7,8 mkr). 

Det prognosticerade ekonomiska resultatet in-
kluderar samtliga pensionskostnader, dvs även 
ökningen av den tidigare ansvarsförbindelsen 
redovisas över såväl resultat- som balansräkning. 

Tranemo kommun redovisar sedan 2005, i en-
lighet med beslut i kommunfullmäktige, samtliga 
pensionsåtaganden som avsättning i balansräk-
ningen. Kommunen redovisar därmed mer pen-
sionskostnader i resultaträkningen än vad som 
varit fallet om kommunen endast redovisat enligt 
den miniminivå som den kommunala redovis-
ningslagen stipulerar. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
initierat en genomgång av den beräkningsmodell 
som används vid beräkning av storleken på 
kommunernas pensionsåtaganden. I den nuva-
rande prognosen avseende 2007 års pensions-
kostnader har inte några effekter på grund av 
eventuella förändringar i grunderna för beräk-
ningen av pensionsskulden beaktats. Sådana 
effekter bör inte heller beaktas vid avstämning 
av till exempel de ekonomiska mål som kom-
munfullmäktige har satt upp för verksamheten. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till 
+2,8 mkr då årets ekonomiska resultat är budge-
terat till 3,6 mkr. Orsaken till den positiva avvi-
kelsen är framförallt att utfallet för finansför-
valtningen förväntas bli 3,2 mkr bättre än budge-
terat. Bland annat beräknas pensionskostnaderna 
bli 1,9 mkr lägre än budget, medan intäkterna 
från skatter och statsbidrag förväntas bli 1,4 mkr 
högre än budgeterat.  

Nämnderna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna marginellt - 
med totalt ca 0,4 mkr. Bildningsnämnden 

(-0,9 mkr) och kommunstyrelsen (-0,9 mkr) räk-
nar med underskott mot budget, individ- och 
familjenämnden räknar med ett budgetöverskott 
på 1,5 mkr, medan det beräknade utfallet för 
övriga nämnder, miljö- och bygg- och omsorgs-
nämnden, är i nivå med budget. 

Resultatutveckling 

Den ekonomiska prognosen innebär att 2007 års 
ekonomiska resultat beräknas bli något lägre 
jämfört med 2006, om man bortser från jämfö-
relsestörande poster. För koncernen innebär 
prognosen en resultatförsämring med 1,4 mkr. 
Tranemobostäders ekonomiska resultat förvän-
tas uppgå till ca 0,6 mkr (före skatt), vilket är i 
nivå med 2006. Tranemo Utvecklings AB kalky-
lerar med ett underskott på 0,7 mkr under 2007. 

För kommunens del innebär det prognosticerade 
ekonomiska resultatet att balanskravet uppnås 
med viss marginal. Ett resultat på 
6,5 mkr för 2007 innebär dock inte att målet att 
det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,5% 
av skatter och utjämning uppnås. För att uppnå 
målet under 2007 krävs ett ekonomiskt resultat 
på 7,1 mkr, vilket följaktligen är något högre än 
den ekonomiska prognosen för kommunen. 
 
Resultatutveckling 2003-2007, 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Resultatutveckling 2003-2007, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 
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Soliditetsutveckling 
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det 
ekonomiska handlingsutrymmet. En låg soliditet 
innebär att det ekonomiska handlingsutrymmet 
är begränsat – och vice versa. 

Kommunens soliditet beräknas sjunka med en 
procentenhet jämfört med 2006 års nivå. 

Samtliga delar av kommunens pensionsåtagande 
gentemot de anställda redovisas som en skuld i 
balansräkningen. Om den större delen av åta-
gandet istället redovisats som en ansvarsförbin-
delse utanför balansräkningen (enligt den s.k. 
blandmodellen) så skulle soliditeten vara betyd-
ligt högre. Soliditeten per 2007-12-31 skulle då, 
enligt prognosen, uppgå till 69%. 

 

Soliditetsutveckling 2003-2007, kom-
munen 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av för-
valtningarna att uppgå till 55,3 mkr (total inve-
steringsbudget 2007 inklusive ”ombudgetering” 
av ej förbrukade anslag 2006: 77,4 mkr). 

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnadsav-
delningen) förfogar över huvuddelen 
(70,2 mkr) av investeringsbudgeten för 2007. 

Investeringsutfallet t o m 2007-04-30 uppgår till 
10,3 mkr (utfall jan-april 2006: 7,3 mkr). 

 

Nettoinvesteringar 2003-2007 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Kontrollerad ekonomisk utveckling 
Den ekonomiska prognosen för 2007 innebär att 
det viktigaste ekonomiska målet, avseende nivån 
på det ekonomiska resultatet, som beslutats av 
kommunfullmäktige åtminstone är väl inom 
räckhåll. Det är viktigt för invånarna i Tranemo 
kommun att kommunen har ett tillräckligt eko-
nomiskt resultat, åtminstone i storleksordningen 
7-8 mkr, vilket motsvarar ca 1,5% av skatter och 
utjämning. Genom att ha ett resultat på denna 
nivå bibehålls kommunens finansiella ställning 
och verksamheterna får så stabila planeringsför-
utsättningar 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 resultaten är 
tillräckliga. Skulle kommunens resultat försämras 
ökar behovet av att låna, vilket innebär försämrat 
finansnetto och därmed försämrade förutsätt-
ningar för verksamheten. 

De ekonomiska utsikterna för de närmast kom-
mande åren ser förhållandevis goda ut. God 
ekonomisk tillväxt innebär ökad sysselsättning 
och därmed ökat skatteunderlag för kommuner-
na.  
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Kvalitetsfrågor och verksamhets-
styrning 
Kvalitetsfrågorna har på flera sätt hamnat allt-
mer i fokus i kommunen under det senaste året, 
bland annat i samband med arbetet med tjänste-
garantier och klagomålshantering. Under slutet 
av förra året utvärderades kommunen med 
SKL:s  modell ”Kommunkompassen”. Kvalitet i 
olika avseenden och för olika delar av verksam-
heten har även varit i fokus i de rapporter som 
presenterats av kvalitetsnätverket Gränslös. 

För kommuninvånarna är verksamhetens resul-
tat och effekter viktiga. Det är därför angeläget 
att verksamhetens utveckling följs upp med sam-
ma noggrannhet som vi följer organisationens 
ekonomiska utveckling. 

Det finns behov av att utveckla verksamhets-
styrningen i kommunen. Det handlar framförallt 
om: 

• förtydligad och förbättrad struktur för styr-
ningen av verksamheten 

• bättre och tydligare mål – målformulering 

• förbättrade system för uppföljning och ut-
värdering 

Ett förslag till något förändrad struktur för verk-
samhetsstyrningen i kommunen utarbetas för 
närvarande. Utvecklad verksamhetsstyrning 
tillsammans med andra åtgärder, bland annat 
med utgångspunkt från analysen enligt Kom-
munkompassen, tillsammans med det vardagliga 
förbättringsarbetet kommer att innebära fortsatt 
utveckling i önskad riktning. 

Attraktivt boende medför ökad in-
flyttning? 
Under årets första månader har invånarantalet i 
kommunen ökat något, efter att ha minskat med 
62 invånare under (helåret) 2006. 

Det finns goda grundläggande förutsättningar 
för att bo och verka i Tranemo, bland annat: 

• lägsta arbetslösheten i riket 
• 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 natur-
sköna Hofsnäsområdet, med närhet till Borås. 
Det finns också planer på att åstadkomma seni-
orboende i Tranemo tätort. 

 

 

 

 

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 2007.   

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 1 443 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 
2006. 

Resultatprognos koncernen, mkr 
  Tranemo- Tranemo   
 Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 
 2007 2007 2007 2007 2006 
Verksamhetens intäkter 123,2 42,4 1,9 157,8 155,0 
Verksamhetens kostnader -566,1 -31,7 -1,7 -588,4 -592,3 
Avskrivningar -26,6 -4,6 -0,5 -31,7 -29,2 
Verksamhetens      
nettokostnader -469,5 6,1 -0,3 -462,3 -466,6 
      
Skatteintäkter 378,9 0,0 0,0 378,9 363,1 
Generella statsbidrag 97,0 0,0 0,0 97,0 99,5 
Finansiella intäkter 1,2 0,0 0,0 0,8 1,2 
Finansiella kostnader -1,0 -5,5 -0,4 -6,5 -4,4 
Resultat före      
extraordinära poster 6,5 0,6 -0,7 7,8 -7,1 
      
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  6,5 0,6 -0,7 7,8 -7,1 

 

 

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen 
har resultatprognos för 2007 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2007-12-31 upprät-
tats. 

Resultatprognos kommunen, mkr 
 Budget Bokslut Budget Prognos  
 2006 2006 2007 2007 Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 112,4 120,8 112,2 123,2 11,0 
Verksamhetens kostnader -546,8 -569,2 -558,0 -566,1 -8,1 
Avskrivningar -23,7 -24,2 -25,1 -26,6 -1,5 
Verksamhetens      
nettokostnader -458,1 -472,6 -470,9 -469,5 1,4 
      
Skatteintäkter 360,8 363,1 377,2 378,9 1,7 
Generella statsbidrag 99,6 99,5 97,2 97,0 -0,3 
Finansiella intäkter 1,3 1,5 1,0 1,2 0,2 
Finansiella kostnader -0,6 -0,5 -0,9 -1,0 -0,1 
Resultat före      
extraordinära poster 3,0 -9,0 3,6 6,5 2,8 
      
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  3,0 -9,0 3,6 6,5 2,8 
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Balansprognos kommunen, mkr 
Tillgångar Utfall Prognos 
 2006-12-31 2007-12-31 
Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader, tekniska anläggningar,   
maskiner och inventarier 452,9 481,5 
Finansiella anläggningstillgångar 28,9 29,4 
Summa 481,8 510,9 
   
Omsättningstillgångar   
Förråd 1,1 1,1 
Fordringar 27,3 27,5 
Kassa och bank 19,3 28,1 
Summa 47,8 56,7 
   
Summa tillgångar 529,6 567,6 
   
   
Eget kapital, avsättningar och skulder   
   
Eget kapital, 165,7 172,2 
därav årets resultat -9,0 6,5 
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner 228,7 235,2 
Andra avsättningar 19,8 19,8 
Summa 248,5 255,0 
   
Skulder   
Långfristiga skulder 10,9 35,9 
Kortfristiga skulder 104,5 104,5 
Summa 115,4 140,4 
   
Summa eget kapital,    
avsättningar och skulder 529,6 567,6 
   
Ansvarsförbindelser   
Borgensförbindelser, panter och därmed 154,0 154,0 
jämförliga säkerheter   
Övriga ansvarsförbindelser 7,6 7,6 
Summa 161,6 161,6 
   
Soliditet 31% 30% 
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 

 Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Anslagsområde 2006 2007 2007  
          
Kommunstyrelsen         
Kommunfullmäktige -1 266 -2 260 -2 260 0 
Kommunstyrelseförvaltning inkl 
samhällsbyggnadsavdelningen -70 876 -80 553 -81 044 -491 
Lokalförsörjning -15 808 -13 339 -13 339 0 
VA-verksamhet -848 -863 -1 063 -200 
Avfallshantering 280 0 0 0 
Fjärrvärme -677,5 0 -250 -250 
Summa -89 195 -97 015 -97 956 -941 
          
Bildningsnämnden         
Bildningsnämnden -226 029 -226 413 -227 319 -906 
Summa -226 029 -226 413 -227 319 -906 
          
Individ- och familjenämnden         
Individ- och familjenämnden -14 886 -16 779 -15 322 1 457 
Summa -14 886 -16 779 -15 322 1 457 
          
Omsorgsnämnden         
Omsorgsnämnden -133 796 -136 728 -136 728 0 
Summa -133 796 -136 728 -136 728 0 
          
Miljö- och byggnämnden         
Miljö- och byggnämnden -816 -800 -831 -31 
Bostadsanpassning -1 140 0 0 0 
Summa -1 956 -800 -831 -31 
          
          
Delsumma -465 862 -477 735 -478 156 -421 

          
          
Finnansförvaltningen         
Finansförvaltningen 456 862 481 378 484 624 3 246 
Summa  456 862 481 378 484 624 3 246 
          
          

SUMMA  -9 000 3 643 6 468 2 825 
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Kommunstyrelsen räknar med följande avvikel-
ser från budget 2007 (tkr): 

Drift -941 
Investeringar 22 119 
 
 

 

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

Ett sammanlagt underskott på 941  tkr progno-
stiseras. 

Följande kommentarer ges till den siffermässiga 
redovisningen: 

För kostenheten beräknas ett underskott på 
300 tkr. En ny tjänst som kostchef tillsattes 1 
februari, kostnaden för denna tjänst finns ej med 
i budget. Utgångspunkten var att denna tjänst 
skulle vara självfinansierad genom effektivise-
ringar inom enheten, dock har dessa ej kunnat 
genomföras i planerad takt.  

Fr o m halvårsskiftet kommer en pensionsav-
gång att tillsättas med befintlig personal. Sol-
gårds kök kommer att bli mottagningskök, vilket 
innebär att personalbehovet där minskar. 

För gatubelysningen beräknas ett underskott på 
350 tkr. Utredning om eventuella besparingar på 
belysningssidan pågår. Åtgärder med anledning 
av denna kan innebära att underskottet reduce-
ras. 

Vägbidragen till enskilda vägar med statsbidrag 
har blivit ca 45 tkr högre än budgeterat. 

För VA-verksamheten beräknas ett underskott 
på 200 tkr beroende på att Fortum efterdebiterat 
elförbrukningsavgifter för Dalstorps reningsverk 
för perioden 2005-01-01 till 2006-11-30. 

Fjärrvärmeverksamheten beräknas uppvisa ett 
underskott på 250 tkr. På grund av den varma 
vintern och våren har försåld värme minskat 
med ca 17 % jämfört med föregående år. 

Personalkostnaderna på ekonomiavdelningen 
beräknas bli ca 80 tkr lägre än budgeterat med 
anledning av att en del av en ekonomtjänst är 
vakant p.g.a. föräldraledighet, samt ”utlåning” till 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Kostnaderna för ekonomisystemet blir betydligt 
högre, 176 tkr, än budgeterat med anledning av 
en relativt omfattande, men nödvändig, uppgra-
dering av ekonomisystemet. 

Prognosen för kostnaderna avseende försäk-
ringspremier är osäker med anledning av att det 
pågår en upphandling inför en ny avtalsperiod 
fr.o.m. 2007-07-01. I prognosen har kalkylerats 
med en viss minskning av kostnaderna fr.o.m. 
halvårsskiftet. Även när det gäller utfallet avse-
ende skadekostnader finns förstås stor osäker-
het. Beräknat överskott 190 tkr. 

Kollektivtrafiken beräknas ge ett överskott på 
300 tkr under förutsättning att de av Västtrafik 
budgeterade aktieägartillskotten stämmer. 

Det bedömda underskottet för kansliavdelningen 
på 115 tkr är beroende på hur stor tjänstgörings-
grad näringslivsansvarig skall ha i Tranemo Ut-
vecklings AB. Merkostnaden för rekrytering av 
näringslivsansvarig istället för näringslivssekrete-
rare är på helårsbasis beräknad till 205 tkr. Årets 
underskott fört tjänsten är 68-85 tkr. I budget-
uppföljningsprognosen är den högre kostnaden 
medtagen. Övrigt underskott är till vissa delar av 
engångskaraktär. Tjänster har under året till-
kommit vilket ställer krav på utrustning av kon-
torslokaler. Dessutom måste fler antal datorer 
bytas per år när det finns fler anställda. Detta har 
inte kunnat förutses när budgeten gjordes för 
året. 

Turistverksamhetens beräknade underskott på 
30 tkr beror på att kommunen valt att ansluta sig 
till Västsvenska turistrådets nya databas. Kost-
naden är väsentligen högre än tidigare databaser 
- i gengäld är användbarheten större och fler 
besökare har möjlighet att få del av Tranemos 
turistutbud 

Avgiften till räddningstjänstförbundet blir ca 
70 tkr högre än budgeterat. 

Målavvikelser 
Flera beslut om förändringar håller på att 
genomföras vilka påverkar verksamheten inom 
kommunstyrelsens område såsom VA-strategi 
och vaktmästar- och lokalvårdsutredning. En 
utredning om vägbelysning är under slutförande. 
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Övergripande mål 
Nedan kommenteras några av de övergripande 
mål som gäller för kommunstyrelsen under 2007. 
 

Sjukfrånvaro 
År 2012 skall sjukfrånvaron i organisationen 
Tranemo kommun vara så låg att den är bland 
de fem lägsta av landets samtliga kommuner. 
Delmålet för år 2007 är att sjukfrånvaron i orga-
nisationen ska minska med 0,25 procentenheter 
jämfört med året innan. 

2006 var sjukfrånvaron i Tranemo kommun 
5,7 %, vilket var en ganska kraftig minskning 
jämfört med året innan då frånvaron på grund av 
sjukdom uppgick till 6,3 %. Förra året togs följ-
aktligen ett ganska stort steg i rätt riktning för att 
nå det långsiktiga målet. 

 

Företagsklimat  
De lokala företagarnas omdöme om företagskli-
matet skall vara så bra att Tranemo kommun 
rankas bland de 40 bästa kommunerna i landet i 
denna del av Svenskt Näringslivs årliga under-
sökningar. (2006 rankades Tranemo på 51:a plats av 
landets kommuner). 

Svenskt Näringslivs undersökning för 2007 har 
nyligen presenterats. I den totala ”företagskli-
matranking” som redovisas i rapporten hamnade 
Tranemo på 67:e plats, vilket är en placering 
lägre än förra året. När det gäller det sammanfat-
tande omdömet från företagen i kommunen om 
det lokala företagsklimatet rankas Tranemo som 
nr 37 i landet, en förbättring med 14 placeringar. 
 

Lokaleffektivitet 
Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastig-
heterna ska vara högst två procent. 

2006 uppgick andelen vakanta lokaler till 2,9 %. 
Främsta orsaken till den relativt höga vakansgra-
den är att de tidigare vårdlokalerna i Kindbo står 
tomma. Kindbo svarade för ensamt för 1,9 % av 
de vakanta lokalerna under 2006. För att uppnå 
målet krävs följaktligen att lokalerna i Kindbo 
kommer till användning på ett eller annat sätt.   

Åtgärder 
Inom kostverksamheten pågår förändringar och 
effektiviseringar av verksamheten. Arbetet inrik-

tas på att kunna reducera det beräknade under-
skottet. 

Underskottet för gatubelysning kan minskas 
genom att antalet belysningspunkter minskas 
efter det att utredningen presenterats. 

För ett minskat underskott inom fjärrvärmen 
krävs en högre försäljning under resten av året. 

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

Bildningsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Bildningsnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2007 (tkr): 

Drift -906 
Investeringar 0 
 
 

 

Bildningsnämndens prognos för 2007 visar för 
driften ett förväntat budgetunderskott med 
906 tkr. 
 
För område bildningskontor inkl särskolan för-
väntas ett underskott på 225 tkr. Kostnaderna 
för entledigande av rektor på Tranängskolan 
bokförs centralt under bildningskontoret. Det 
budgetöverskott som blivit p g a den försenade 
anställningen av bildningschef balanserar till en 
del kostnaderna för rektorn, men inte fullt ut.   
 
Område fritid inkl sim- och idrottshall samt 
vandrarhem förväntas få ett underskott på 
297 tkr. Budgeten för 2007 har lagts med en 
beräknad ökning på intäktssidan med 20% för 
simhallen. Denna ökning beräknas inte kunna 
nås under 2007. Kalkylen som gjordes i samband 
med ombyggnation i simhallen har alltså inte 
kunnat infrias. Kalkylen byggde på att kostna-
derna för ombyggnationen skulle vara självfinan-
sierade genom högre intäkter i simhallen och 
cafeterian. 
 
Område Ambjörnarp-Sjötofta-Tranemo har 
prognosticerat ett budgetunderskott på 232 tkr. 
Ökade resurser har fått sättas in i samband med 
inflyttning av elever som inte alls gått i skolan i 
sitt hemland innan de kom hit. 
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Beräknade budgetunderskott redovisas också för 
Tranängskolan 7-9 (174 tkr) och Limmared-
Länghem (101 tkr). 
  

Målavvikelser 
Målet att öka besöksfrekvensen vid simhallen 
med minst 20% kommer att inte att kunna nås. 

Övergripande mål 
Anpassning av verksamheten till de förutsätt-
ningar och den ekonomiska ram som råder är ett 
ständigt pågående arbete. 

Målsättningen är att minst behålla  2006 års nivå: 
Antalet personal/100 elever år F-9 förväntas 
hamna på 13,6 heltidstjänster. Antalet inskrivna 
barn/avdelning i förskolan 16,7. Antalet inskriv-
na barn/avdelning i fritidshemmet 32,2. Antalet 
inskrivna barn per heltidstjänst i förskolan är 5,3 
och i fritidshemmet 20,8. Andelen elever i år 5 
som uppnår målen i alla ämnen är 82%. Andelen 
elever som uppnår betyget Godkänd i år 9 är 
74,2%.  Andel elever i gymnasieskolan som full-
följer utbildningen efter tre år är 84%. 

Den totala kostnaden/elev i grundskolan över-
stiger inte 79 400 kr.  Kostnaden per till-
synstimma i förskolan är högst 63,09 kr och i 
fritidshemmet 27,58 kr. 

Kostnaden per betygspoäng år 9 är högst 
3 697 kr. 

Vi har minst 43% förskollärare och 42% fritids-
pedagoger. I grundskolan är andelen behöriga 
lärare minst 81%  och på gymnasiet är motsva-
rande siffra 76%. 

Antalet sökande till Tranemo gymnasieskola 
ökar. 

Resultatet av årets undersökning angående elev-
inflytande och elevernas delaktighet fortsätter 
för tredje året i rad att öka. Trivseln i våra skolor 
är fortfarande på en hög nivå.  85-93% av ele-
verna i samtliga årskurser uppger att de trivs i 
skolan.  Andelen elever som anser att de känner 
sig viktiga och betydelsefulla i skolan ökar.( 73-
85%). 

Även resultatet i föräldraenkäten visar på en 
fortsatt positiv utveckling. Mellan 76-89% av de 
undersökta områdena visar upp ett förbättrat 
resultat jämfört med förra året. 

Åtgärder 
Ledningen för simhallen gör en kartläggning och 
översyn av verksamheten för att se över arbets-
uppgifter och åtgärder för att komma inom ram. 

Även öviga områden som redovisar underskott i 
prognosen får i uppdrag att redovisa åtgärder för 
att komma inom tilldelad budgetram. Undanta-
get är bildningskontoret centralt där vi ser svå-
righeter att komma inom ram beroende på kost-
nader för entledigande av rektor på Tranängsko-
lan.  

Individ- och familjenämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Individ- och familjenämnden räknar med följan-
de avvikelser från budget 2007 (tkr): 

Drift +1 457 
Investeringar 0 
 
 

 

Beräknat underskott i familjerätt beroende på 
ökat behov av faderskapstester där det inte gått 
att genom samtal avgöra vem som är fader till 
det aktuella barnet. 

Underskott på kontot för Växthuset beroende på 
sjukskrivning. Sjukskrivningen upphör under 
sommaren. 

Beräknat överskott på kontot för kontaktperson 
för vuxen då biståndsbehovet omfattning inte är 
så omfattande i nuläget som det varit tidigare år. 

Beräknat överskott på kontot för ekonomiskt 
bistånd under förutsättning att behovet ligger på 
en konstant nivå jämfört med tidigare år. En 
orsak som kan innebära ökade kostnader under 
hösten är avskaffandet av arbetsmarknadsåtgär-
der. 

Beräknat överskott på öppenvårdkostnader un-
der förutsättning att behovet ligger konstant 
under året. 

Underskott på kontot för familjehemsplaceringar 
av barn beroende ovanligt många polisutred-
ningar och domstolutslag som visade att barn 
farit illa i sina hem.  

Överskott på kontot för ungdomsteamet bero-
ende på långtidssjukskrivning. Under hösten kan 
det finnas behov av vikarie vilket gör att över-
skottet förbrukas. 
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Beräknat överskott på kontot för flykting. Stor 
osäkerhet eftersom det finns behov av att anstäl-
la personal för att introduktionen med prak-
tik/inslussning i arbetslivet ska fungera bra.  

Målavvikelser 
Bedömningen efter fyra månader av budgetåret 
är att verksamheten under året uppnår beslutade 
mål vad gäller god ekonomisk hushållning. 

Övergripande mål 
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att 
under 2007 arbeta fram nya övergripande mål 
för Individ- och familjenämndens verksamhet. 

Åtgärder 
De åtgärder som är aktuella är att försöka åter-
placera vissa barn till sina familjer och placera en 
ungdom i eget boende. Anställa personal inom 
flyktingverksamheten så att introduktionen ut-
vecklas. Budgetprognosen bygger på att det un-
der året inte tillkommer någon ytterligare placer-
ing i familjehem eller på institution och att för-
sörjningsstödet begränsas på nuvarande nivå. 

Omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Omsorgsnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2007 (tkr): 

Drift 0 
Investeringar 0 
 
Verksamheten visar totalt ett prognostiserat 
nollresultat till årets slut. Ingen verksamhet har 
kraftig avvikelse mot budget. 

Sammantaget kan konstateras att underskott i 
verksamhetsområdena servicehus, sjukhem och 
stöd till funktionshindrade täcks upp av över-
skott i verksamhetsområdena gemensam verk-
samhet, hemvård/övrig öppen service och 
gruppboende SoL. 

Trots att ytterligare medel för uppvärmning av 
servicehusen har avsatts i årets budget så blir det 
ett underskott på den posten. 

Tomma platser på Solgård ger ett underskott på 
intäktssidan pga av uteblivna omvårdnadsavgif-
ter och hyresintäkter. 

Kostnaderna för dagcenterverksamheten har 
ökat då antalet arbetstagare ökat kraftigt det 
senaste året. Ett individärende med mycket stora 
behov gör att personalkostnaderna på korttids-
verksamheten överskrider de budgeterade. 

Kostnaderna för inkontinensartiklar och anhö-
rigvård ligger lågt och demensboendena ger 
överskott. 

Målavvikelser och nyckeltal 
Kommunfullmäktige har för varje nämnd beslu-
tat om verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. För omsorgsnämnden fastställdes föl-
jande fem mål: 

• Varje driftenhet ska anpassa verksam-
hetsmålen till tilldelad budgetram. 

• Öka verksamhetsenheternas engage-
mang i budgetprocessen och i den eko-
nomiska uppföljningen för att skapa 
ökad förståelse för ”god ekonomisk 
hushållning”. 

• Skapa ett förhållningssätt bland vård- 
och omsorgspersonalen där kommu-
nens pengar behandlas på motsvarande 
sätt som den privata ekonomin. 

• I varje läge när behovet av extra perso-
nalinsatser aktualiseras pröva om beho-
vet kan tillgodoses på annat sätt. 

• I inköpsverksamheten noga överväga 
kvalitet mot pris för att hitta det fördel-
aktigaste inköpet. 

 

Målen för god ekonomisk hushållning är till viss 
del svåra att mäta och därför föremål för över-
syn. 

När det gäller de två första målen genomför 
nämnden ett omfattande arbete för att skapa 
bättre strukturer för hela ekonomiarbetet.  

När det gäller nyckeltalen så har antalet färd-
tjänstresor ökat, dock har inte kostnaderna ökat. 
För övrigt går inga anmärkningsvärda skillnader 
att läsa ut mot tidigare. 

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

Dock kan förutsättningarna förändras om om-
sorgsnämnden inte blir kompenserad för den del 
av löneutrymmet som överstiger ett löneutrym-
me på 2,5 %. Annars kan inte nämndens verk-
samhet bibehålla nuvarande kvalitet och innehåll. 
Det finns även ett individärende som eventuellt 
kommer att föranleda stora kostnader. 

Miljö- och byggnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Miljö- och byggnämnden räknar med följande 
avvikelser från budget 2007 (tkr): 

Drift -31 
  
Djurskydd förväntas generera lägre intäkter på 
grund av vakans på tjänsten djurskyddsinspektör 
from 20070601 samtidigt som kostnaderna för 
djurskydd beräknas bli högre då tillsyn kommer 
att ske via inhyrd personal. 

Beräknat utfall för verksamheten prognostiseras 
till 120.000kr, relaterat beräknat utfall om 
89.000kr, dvs. en avvikelse om ca 30%. 

Målavvikelser 
Svårigheter att följa den tillsynsplan som antogs 
av nämnden i början av året ses som uppenbara 
med anledning av dels djurskyddsinspektörs-
tjänsten och dels vakans på miljösidan i kombi-
nation med införande av nytt ärendehanterings-
system. 

Övergripande mål 
Målet att fakturera huvuddelen av tillsynsavgifter 
under första kvartalet har ej till fullo kunnat nås. 
Miljötillsynsavgifter har inte fakturerats i beräk-
nad omfattning p g a vakans samt införande av 
nytt ärendehanteringssystem. 

Tranemobostäder AB 

Ekonomisk rapport 

Marknad 
Hyresvakanserna uppgår nu till 4,2 % av lägen-
hetsbeståndet eller 36 lägenheter, vilket är 11 
färre än 2006. Uthyrningsgraden har under året 

varit ca 95 – 96 %. Omflyttningen under året har 
varit rimliga 20 %. Prognosen för hyresförluster 
ligger i nivå med budget för 2007. 

Personal 
Bolagets VD slutade sin anställning den 1 april 
för att bli VD för Gislavedshem. 

Styrelsen har utannonserat tjänsten under januari 
och fick åtta ansökningar. Styrelsens bedömning 
var att ingen av de sökande hade den kompetens 
inom bygg- och fastighetsförvaltning som är 
önskvärd. Därefter har vi kontaktat ett par per-
soner som vi bedömde som lämpliga. Detta har 
dock inte givit något resultat. Styrelsen tog beslut 
om en tillfällig lösning den 20 februari som in-
nebär att styrelseordföranden även är tf VD. 
Tjänsten omfattar ca 50 %. Vi arbetar vidare på 
att anställa en permanent lösning så snart som 
möjligt.  

I övrigt inga personalförändringar. 

Förvaltningskostnader 
Underhållet av våra fastigheter blir en allt vikti-
gare fråga. Stora delar av fastigheterna är från 
50-60-talet och är i stort behov av ombyggnad 
och modernisering, t.ex. kök och badrum,  samt 
fönsterbyten. Ett stort antal marklägenheter som 
byggdes på 80-90-talet har träfasader som kräver 
täta ommålningar. I sommar målar vi utvändigt 
för ca 1 miljon kronor (extern upphandling). 
Idag har vi två anställda målare och en golvläg-
gare som i huvudsak arbetar med lägenhetsreno-
veringar. Detta anser vi vara en bra lösning, både 
planeringsmässigt och ekonomiskt. 

Finansiering  
Vi har ca 90 % rörlig ränta. Om reporäntan höjs 
till 3,5 %, utlöser det en ränteklausul i hyresöver-
enskommelsen för 2007. Detta innebär att hyran 
höjs 1,5% som i sin tur finansierar 0,5 %  ränta. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat beräknas ligga i nivå 
med budget. Osäkerheten är underhållet som 
kan vara svårt att bedöma i nuläget. 
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TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Ekonomisk rapport 
Tranemo Utvecklings AB har under första tertia-
let bedrivit verksamhet med uthyrning av lokaler 
på fastigheterna: 

• Gudarp 12:1 
• Limmared 25:1 
• Genhöve 2:2 
 
Budget för 2007 innebär ett beräknat underskott 
på 710 tkr beroende på stora underhållsåtgärder 
på fastigheten Limmared 25:1. Det ekonomiska 
utfallet förväntas bli enligt budget. 

Hyresintäkterna beräknas uppgå till de i budget 
beräknade. 

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom bud-
getramen. 

Förändringar 

För fastigheten Gudarp 12:1 och området om-
kring fastigheten pågår detaljplanearbete.  

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.  
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VERKSAMHETSMÅTT OCH  
NYCKELTAL 
 Prognos 

2007 
Utfall 
2006 

KOMMUNSTYRELSEN 

  

Fjärrvärme   
Antal fjärrvärmeabonnenter 
(st) 580 535 
Köpt värme (MWh) 37 500 35 192 
Såld värme (MWh) 33 800 29 819 
VA-verksamhet   
Antal VA-abonnenter 3 210 3 208 
Tillverkad vattenmängd, m3 874 000 889 000 
Debiterad vattenmängd, m3  550 000 524 000 

Renhållning   
Antal renhållnings-
abonnenter (st) 14-dagars 1 851 1 854 
Antal renhållnings-
abonnenter (st) 4-veckors 2 178 2 172 
Antal renhållnings-
abonnenter (st) 8-veckors 418 412 
Gator och vägar   
Gator och vägar (km) 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 85 700 107 000 
Vinterväghållning (km) 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 10 000 14 195 
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 
   

BILDNINGSNÄMNDEN 

  

Antal elever i grundskolan  1 548 1 583 
Total bruttokostnad/ 
grundskoleelev (kr) * 73 340 70 228 
Undervisning bruttokostnad 
per elev (kr)* 39 056 37 885 
   
Antal elever i gymnasie-
utbildn, ungdomsgymnasiet 588 567 
därav antal elever i Tranemo 
gymnasieskola 382 367 
   
Antal barn förskola/ 
fritidshem (2006=30/4-06) 807 785 
Bruttokostnad per barn i 
förskola/fritidshem (kr) 50 345 50 650 
Antal barn i familjedaghem 
(2006=30/4-06) 55 68 
Bruttokostnad per barn i 
familjedaghem (kr) 45 236 45 632 
Antal barn i kooperativ 
barnomsorg  58 61 
Bidrag per barn till alt barn-
omsorg (kr) 55 781 52 267 
* exkl Wärnerssonpengar   
 

 
 

 

1:a  
tertial 
2007 

Utfall 
2006 

 
 
INDIVID- OCH FAMILJE-
NÄMNDEN 

  

Institutionsvård   
Antal barn/unga 5 12 
Antal vårddagar 600 1 303 
Genomsnittlig dygnskostnad 2 276 2 748 
Familjehem   
Antal barn/unga 14 15 
Antal vuxna 1 1 
Genomsnittlig dygnskostnad 368 324 
Försörjningsstöd   
Antal hushåll exkl flyktingar 71 172 
Genomsnittlig kostnad per 
hushåll 

9 632 13 981 

   

OMSORGSNÄMNDEN 

1:a  
tertial 
2007 

Utfall 
2006 

Lokal färdtjänst   
antal färdtjänstberättigade 504 478 
Antal enkelresor 2 646 7 286 
Nettokostnad/enkelresor 145 153 

Riksfärdtjänst   
antal personer 10 31 
antal enkelresor 33 122 
Nettokostnad/enkelresa 1 634 1 572 

Övrigt   
Beläggningsgrad korttids-
platser inkl rehab platser 82% 74% 
Antal utskrivningsklara pati-
enter 88 338 
   

MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN 

Prognos 
2007 

Utfall 
2006 

Bygglov och bygganmäl-
ningar   
Antal bygglov diarieförda 
ärenden 180 191 
Bygganmälningar, diarieför-
da ärenden 130 128 
Miljöverksamhet   
Värmeanläggningar 50 91 
Livsmedelslokal-
godkännande 75 49 
Djurhållning, diarieförda 
ärenden 30 56 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågå-
ende projekt och ännu ej påbörjade. Totalt invester-
ingsutrymme för 2007 inklusive ombudgeteringar 
uppgår till 77 379 tkr netto. 

Bokslutsprognos investeringar 
(Belopp i tkr) 
 Utfall  Boksluts-  
 070430 Budget prognos Avvikelse 
     
Kommunstyrelsen 9 521 70 197 48 077 22 120 
     
Bildningsnämnden 386 5 847 5 847 0 
     
Individ- och familjenämnden 0 14 14 0 
     
Omsorgsnämnden 374 1 321 1 321 0 
     
TOTALT 10 281 77 379 55 259 22 120 
varav     
skattefinansierad verksamhet 9 388 59 230 40 017 19 213 
taxefinansierad verksamhet 893 

 
18 149 15 242 2 907 

 
 
Kommentarer 
Investeringsbudgeten 2007 omfattar totalt 
77,4 mkr. Dock innebär det beräknade utfallet 
att en stor del av budgeterade medel inte förvän-
tas utnyttjas under året. Av den totala invester-
ingsbudgeten beräknas 55,3 mkr förbrukas under 
2007. Under årets fyra första månader har 
10,3  mkr (13%)  förbrukats. 

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

Benämning Budget 
Ombyggnad Tranängskolan  17 788 
Ombyggnad kök Dalstorps skola 3 023 
Energibesparande åtgärder 4 905 
Grus och asfalt på banvallar 2 674 
Medfinansiering GC-vägar 2 670 
Åtgärder enl VA-strukturplanen 11 996 
 43 056 
 
Prognosen för de aktuella projekten redovisas 
nedan. Utfallet beräknas bli 33,3 mkr av budge-
terade 43,1 mkr vilket motsvarar 77 % av ansla-
gen. Detta innebär att 9,8 mkr avseende dessa 
projekt kan bli aktuella för ombudgetering till 
kommande år.  

Benämning Prognos 
Ombyggnad Tranängskolan  17 788 
Omb kök Dalstorps skola 723 
Energibesparande åtgärder 2 904 
Grus och asfalt på banvallar 2 174 
Medfinansiering GC-vägar 670 
Åtgärder enl VA-strukturplanen 8 996 
 33 255 
Nedan redovisas nämndernas kommentarer till 
investeringsbudget/prognos. 

Kommunstyrelsen 
För vissa investeringsprojekt är inte utrednings-
arbetet klart såsom ombyggnad av köket vid 
Dalstorpsskolan och uppförande av LSS bostad.  

Övriga nämnder 
Varken bildnings-, omsorgs- eller individ- och 
familjenämnden räknar med några avvikelser 
mot budgeterade investeringar. Miljö- och bygg-
nämnden har inga medel i investeringsbudgeten. 
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 BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2007-03-31 

 
Befolkningsutveckling 2000-2007 
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 
2006-12-31 11 742 
2007-03-31 11 777 
Befolkningsförändring 2007 35 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2006 samt kvartal 1 2007 
       
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 
Levande födda 18 33 29 21 101 21 
Avlidna 29 27 41 36 133 28 
Födelsenetto -11 6 -12 -15 -32 -7 
       
Inflyttade 124 109 124 132 489 141 
Utflyttade 99 117 179 124 519 90 
Flyttningsnetto 25 -8 -55 8 -32 42 
       
Summa 14 -2 -67 -7 -62 35 
 

Åldersfördelning per 2001-12-31 - 2006-12-31 

  
2001-12-31 

 
2002-12-31 

 
2003-12-31 

 
2004-12-31 

 
2005-12-31 

 
2006-12-31 

0-6 år 817 896 856 843 834 811 
7-15 år 1 592 1 605 1 559 1 515 1 465 1 429 
16-19 år 620 586 634 648 645 693 
20-40 år 2 836 2 812 2 718 2 714 2 632 2 539 
41-64 år 3 785 3 786 3 802 3 809 3 859 3 913 
65-79 år 1 560 1 569 1 565 1 585 1 593 1 591 
80- w år 726 734 753 780 776 766 
       
Summa 12 016 11 988 11 887 11 894 11 804 11 742 
 

Arbetsmarknad per 30/4 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 
Öppet arbetslösa 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8% 0,8% 
Andel i program 1,3% 1,0% 1,0% 1,2 % 1,2% 1,5 % 0,4% 
Summa 2,7% 2,4 % 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 1,2% 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo 
kommun skall budget- och verksamhetsuppföljning-
arna inkludera en finansiell rapport.

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2007-04-30 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  
Kortfristig upplåning 0  Bank 12 945 
Långfristig upplåning 0  Övrigt 0 
TOTAL UPPLÅNING 0  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 36 945 
     
   Medelsförvaltning, tkr  
Utlämnade lån, tkr   Obligationer  
Kortfristig utlåning   Nominellt värde 0 
Långfristig utlåning 12 400  Marknadsvärde 0 
TOTAL UTLÅNING 12 400    

   Prognostiserad genomsnittlig 
NETTOLÅNESKULD -12 400  utlåningsränta 2007: 3,6% 
 

 

Sedan oktober 2003 har Tranemo kommun ing-
en låneskuld. Samtidigt har kommunen för när-
varande lånat ut medel om sammantaget 
12,4 mkr. till kommunens helägda bolag Trane-
mo Utvecklings AB (TUTAB). Kommunen har 
sedan förra året inte längre några medel utlånade 
till Tranemobostäder AB (TBAB). Det har inte 
skett några förändringar i utlåningen under 2007.  

Kommunens likvida medel per den 30/4 är på 
en lägre nivå än vid motsvarande tidpunkt förra 
året. Skillnaden är ca 10 mkr. Tillsammans med 
den checkkredit som kommunen har tillgång till 
så är likviditeten ändå på en tillräcklig nivå för att 
kommunens betalningsberedskap kan anses vara 
säkerställd. 

 

I budgeten för 2007, med bland annat omfattan-
de planerade investeringar, finns ett beräknat 
lånebehov på ca 25-30 mkr. På grund av att in-
vesteringarna hittills under 2007 varit betydligt 
lägre än budgeterat har ingen upplåning ännu 
behövt göras. Med den prognos över årets inve-
steringar som redovisas i denna rapport förelig-
ger dock ett lånebehov på ca 25 mkr. Detta skul-
le i så fall innebära att kommunen har 13 mkr 
högre inlåning än utlåning vid årets slut.  

Nettolåneskuld 2003-2007 
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

 MÅN     BNP       KPI       Arbetslöshet 
   07 08  07 08  07 08 
SKL1 maj  3,6 2,9  2,2 1,8  * * 
SEB maj  4,2 3,3  2,0 2,2  4,5 4,0 
SHB apr  3,7 3,6  1,9 2,4  4,4 4,1 
Regeringen apr  3,7 3,3  1,8 2,3  4,7 4,1 
KI mar  3,9 3,4  2,1 2,4  4,8 4,3 
LO mar  3,9 3,0  1,5 2,0  5,4 5,2 
Genomsnitt   3,8 3,3  1,9 2,2  4,8 4,3 
 
*  Sveriges Kommuner och Landsting redovisar en kalenderkorrigerad prognos över sysselsättningens 

utveckling – för 2007 är bedömningen att antalet arbetade timmar ökar med 2,0 %. Prognosen för 2008 
är att antalet arbetade timmar ökar med 1,1 %. 

 
 
Skatteunderlagsprognoser 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

SKL1 april 4,2 5,2 5,3 5,0 4,6 
Regeringen april 4,3 4,6 5,4 5,3 4,9 
ESV2 mars 4,8 5,7 5,8 5,2 4,8 
 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
 
Stibor 3 mån 
2006-05-01 – 2007-04-30 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
1998-2007 
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Konsumentprisindex, inflationstakt 
maj 2006 – april 2007 
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