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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 2008-04-30, prognostiseras ett positivt 
ekonomiskt resultat för 2008 uppgående till 
4,1 mkr (koncernen: 5,6 mkr). 

Det prognosticerade ekonomiska resultatet in-
kluderar samtliga pensionskostnader, det vill säga 
även ökningen av den tidigare ansvarsförbindel-
sen redovisas över såväl resultat- som balansräk-
ning. Tranemo kommun redovisar sedan 2005, i 
enlighet med beslut i kommunfullmäktige, samt-
liga pensionsåtaganden som avsättning i balans-
räkningen. Kommunen redovisar därmed mer 
pensionskostnader i resultaträkningen än vad 
som varit fallet om kommunen endast redovisat 
enligt den miniminivå som den kommunala re-
dovisningslagen stipulerar. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till 
+1,4 mkr då årets ekonomiska resultat är budge-
terat till 2,7 mkr. Orsaken till den positiva avvi-
kelsen är framförallt att utfallet för finansför-
valtningen förväntas bli 5,7 mkr bättre än budge-
terat. Anledningen till detta är i första hand att 
intäkterna från skatter och utjämning beräknas 
bli 5 mkr högre än budgeterat. 

Nämnderna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt 
ca 4,4 mkr. Det är de större nämnderna, bild-
ningsnämnden (-0,7 mkr), omsorgsnämnden 
(-1,9 mkr) och kommunstyrelsen (-2,3 mkr) som 
räknar med underskott mot budget. Även den 
minsta nämnden - miljö- och byggnämnden 
räknar med ett mindre budgetunderskott 
(-0,1 mkr). Individ- och familjenämnden räknar 
med ett budgetöverskott på 0,7 mkr. 

Resultatutveckling 

Den ekonomiska prognosen innebär att 2008 års 
ekonomiska resultat beräknas bli betydligt lägre 
jämfört med 2007, om man bortser från jämfö-

relsestörande poster. För koncernen innebär 
prognosen en resultatförsämring med 12,6 mkr. 
Tranemobostäders ekonomiska resultat förvän-
tas uppgå till -0,3 mkr (före skatt), vilket är i nivå 
med 2007. Tranemo Utvecklings AB räknar med 
ett överskott på 0,1 mkr under 2008. Båda bola-
gen påverkas negativt av stigande räntor. 

För kommunens del innebär det prognosticerade 
ekonomiska resultatet att balanskravet uppnås. 
Ett resultat på 4,1 mkr för 2008 innebär dock 
inte att målet att det ekonomiska resultatet skall 
vara minst 1,5% av skatter och utjämning upp-
nås. För att uppnå målet under 2008 krävs ett 
ekonomiskt resultat på 7,5 mkr. Det ”fattas” 
följaktligen nästan 3,5 mkr på det ekonomiska 
resultatet för att nå upp till den egna definitionen 
på god ekonomisk hushållning. 
 
Resultatutveckling 2004-2008, 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatutveckling 2004-2008, 
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 
halv procentenhet jämfört med 2007 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 2008-12-31 skulle då, 
enligt prognosen, uppgå till 70 %. 

 
Soliditetsutveckling 2004-2008, kom-
munen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av för-
valtningarna att uppgå till 81,6 mkr (total inve-
steringsbudget 2008 inklusive ”ombudgetering” 
av ej förbrukade anslag 2007: 105,3 mkr). 

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnadsav-
delningen) förfogar över huvuddelen 
(96,3 mkr) av investeringsbudgeten för 2008. 

Investeringsutfallet t o m 2008-04-30 uppgår till 
12,0 mkr (utfall jan-april 2007: 10,3 mkr). 

 

Nettoinvesteringar 2004-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraftigt försämrat resultat 2008 
Den ekonomiska prognosen för 2008 innebär, 
för kommunens del, en resultatförsämring med 
12,9 mkr jämfört med 2008. Nivån på det eko-
nomiska resultatet innebär också att det fattas en 
bit för att nå upp till det viktigaste ekonomiska 
målet, avseende nivån på det ekonomiska resul-
tatet, som fullmäktige har satt upp. Det är viktigt 
för (dagens och morgondagens) invånare i Tra-
nemo kommun att kommunen har ett tillräckligt 
ekonomiskt resultat, åtminstone i storleksord-
ningen 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 kan ges 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 resultaten är 
tillräckliga. När kommunens ekonomiska resultat 
försämras ökar behovet av att låna, vilket inne-
bär försämrat finansnetto och därmed försämra-
de förutsättningar för verksamheten. 
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Kärvare tider väntar 
De ekonomiska utsikterna för de närmast kom-
mande åren börjar se ganska kärva ut. Det finns 
en stor osäkerhet om hur konjunkturen (och 
därmed sysselsättningen, som är den huvudsakli-
ga ”finansieringskällan” för kommunsektorn) ska 
utvecklas. 

I Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
”ekonomirapport” (maj 2008) skriver man att 
det ekonomiska resultatet för kommuner och 
landsting försämras något under 2008, men är 
fortfarande på en god nivå. 

Den utveckling som varit med en kraftigt ökad 
sysselsättning som medfört goda skatteintäkter 
till kommuner och landsting kommer inte att 
fortsätta i samma utsträckning: 

• ”Nu väntar kärvare tider som innebär krav på 
fortsatta effektiviseringar och att vara återhållsam 
med kostnaderna i verksamheterna” 

• ”Kommunerna kan klara ett överskott på två 
procent under två tuffa förutsättningar: en återhåll-
sam utveckling av kostnaderna och värdesäkrade 
statsbidrag” 

 

Kommunförbundets senaste skatteunderlags-
prognos innebar en nedskrivning och därmed 
kan inte kommunerna räkna in lika mycket skat-
teintäkter 2009 som med den tidigare prognosen. 
Det som påverkar Tranemo kommun ännu mer 
2009 är att utfallet i kostnadsutjämningen för-
sämras jämfört med 2008. Enligt preliminära 
beräkningar för 2009 kommer Tranemo kom-
mun att tappa intäkter i storleksordningen 
5 mkr i kostnadsutjämningssystemet.  

 

Utvecklad verksamhetsstyrning 
Under våren har det pågått intensivt arbete med 
att ta fram underlag för nya övergripande mål 
för kommunen. Det ska också utarbetas en stra-
tegisk plan för kommunen och eventuellt kom-
mer även visionen för Tranemo kommun att 
påverkas av det pågående arbetet. I arbetet med 
att ta fram allt underlag har kommunens politis-
ka ledning och tjänstemannaledningen deltagit. 
För närvarande är det kommunens lednings-
grupp som har i uppdrag att bearbeta underlaget. 
Ambitionen är att det ska tas fram ett förslag till 
nya övergripande mål för kommunen i juni må-
nad. Tanken är att den pågående processen ska 
ha påverkan på nämndernas arbete med budget 
2009, även om det inte kommer att finnas några 
formellt beslutade nya övergripande mål för 
kommunen förrän tidigast hösten 2008. 

Utgångspunkterna för det pågående arbetet är att 
det finns ett behov av: 

• förtydligad och förbättrad struktur för styr-
ningen av verksamheten 

• bättre mål – målformulering 

• förbättrade system och rutiner för uppfölj-
ning och utvärdering 

En förtydligad och förbättrad struktur för verk-
samhetsstyrningen i kommunen ska även bidra 
till att de strategiska frågorna på ett tydligare sätt 
kommer högst upp på dagordningen.   

 
 

 

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 2008. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 1 769 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 
2007. 

Resultatprognos koncernen, mkr 
  Tranemo- Tranemo   
 Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 
 2008 2008 2008 2008 2007 
Verksamhetens intäkter 130,6 44,3 3,5 167,8 162,6 
Verksamhetens kostnader -595,1 -32,4 -1,4 -616,6 -624,3 
Avskrivningar -28,3 -4,7 -0,9 -33,9 -31,7 
Verksamhetens      
nettokostnader -492,9 7,2 1,2 -482,7 -493,4 
      
Skatteintäkter 399,6 0,0 0,0 399,6 381,5 
Generella statsbidrag 97,4 0,0 0,0 97,4 96,9 
Finansiella intäkter 2,0 0,0 0,0 0,9 1,9 
Finansiella kostnader -2,0 -7,5 -1,1 -9,5 -7,3 
Resultat före      
extraordinära poster 4,1 -0,3 0,1 5,6 -20,4 
      
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  4,1 -0,3 0,1 5,6 -20,4 

 

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen 
har resultatprognos för 2008 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2008-12-31 upprät-
tats. 

Resultatprognos kommunen, mkr 
 Budget Bokslut Budget Prognos  
 2007 2007 2008 2008 Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 112,2 128,0 125,7 130,6 4,9 
Verksamhetens kostnader -558,0 -602,2 -585,5 -595,1 -9,6 
Avskrivningar -25,1 -26,6 -28,6 -28,3 0,3 
Verksamhetens      
nettokostnader -470,9 -500,8 -488,4 -492,9 -4,5 
      
Skatteintäkter 377,2 381,5 399,3 399,6 0,3 
Generella statsbidrag 97,2 96,9 92,7 97,4 4,7 
Finansiella intäkter 1,0 2,1 1,4 2,0 0,6 
Finansiella kostnader -0,9 -1,3 -2,3 -2,0 0,3 
Resultat före      
extraordinära poster 3,6 -21,6 2,7 4,1 1,4 
      
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  3,6 -21,6 2,7 4,1 1,4 
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Balansprognos kommunen, mkr 
 

Tillgångar Utfall Prognos 
 2007-12-31 2008-12-31 
Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader, tekniska anläggningar,   
maskiner och inventarier 464,6 517,9 
Finansiella anläggningstillgångar 18,8 39,8 
Summa 483,4 557,7 
   
Omsättningstillgångar   
Förråd 1,2 1,2 
Fordringar 47,4 40,0 
Kassa och bank 48,6 10,0 
Summa 97,2 51,2 
   
Summa tillgångar 580,6 608,9 
   
   
Eget kapital, avsättningar och skulder   
   
Eget kapital, 146,9 151,0 
därav årets resultat -21,6 4,1 
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner 269,3 273,8 
Andra avsättningar 19,9 20,0 
Summa 289,2 293,8 
   
Skulder   
Långfristiga skulder 25,4 45,0 
Kortfristiga skulder 119,1 119,1 
Summa 144,5 164,1 
   
Summa eget kapital,    
avsättningar och skulder 580,6 608,9 
   
Ansvarsförbindelser   
Borgensförbindelser, panter och därmed 153,1 153,1 
jämförliga säkerheter   
Övriga ansvarsförbindelser 6,9 6,9 
Summa 160,0 160,0 
   
Soliditet 25% 25% 
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 

 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Anslagsområde 2007 2008 2008   
          
Kommunstyrelsen         
Kommunfullmäktige -1 370 -2 355 -2 355 0 
Kommunstyrelseförvaltning inkl 
Samhällsbyggnadsavdelningen -84 947 -92 944 -93 729 -785 
Lokalförsörjning -17 737 -17 347 -18 647 -1 300 
VA-verksamhet -863 -661 -861 -200 
Avfallshantering 0 0 0 0 
Fjärrvärme 936 0 0 0 
Summa -103 980 -113 307 -115 592 -2 285 
          
Bildningsnämnden         
Bildningsnämnden -221 453 -224 162 -224 900 -738 
Summa -221 453 -224 162 -224 900 -738 
          
Individ- och familjenämnden         
Individ- och familjenämnden -12 116 -17 308 -16 651 657 
Summa -12 116 -17 308 -16 651 657 
          
Omsorgsnämnden         
Omsorgsnämnden -137 959 -143 143 -145 025 -1 882 
Summa -137 959 -143 143 -145 025 -1 882 
          
Miljö- och byggnämnden         
Miljö- och byggnämnden -626 -837 -977 -140 
Summa -626 -837 -977 -140 
          
          
Delsumma -476 134 -498 757 -503 145 -4 388 

          
          
Finnansförvaltningen         
Finansförvaltningen 454 506 501 492 507 206 5 714 
Summa  454 506 501 492 507 206 5 714 
          
          

SUMMA  -21 628 2 735 4 061 1 326 
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Kommunstyrelsen räknar med följande avvikel-
ser från budget 2008 (tkr): 

Drift - 2 285 
Investeringar 21 421 
 
De bedömningar som görs för närvarande inne-
bär några större avvikelser i förhållande till bud-
get. 

Ett sammanlagt underskott på 2 285  tkr pro-
gnostiseras. 

Följande kommentarer ges till den siffermässiga 
redovisningen: 

För lokalförsörjningen beräknas ett totalt under-
skott på 1 300 tkr. Av dessa är ca 1 000 tkr hän-
förliga till löneökningar över avtalet vilka ej 
kompenserats i budget 2008. Det verksamhets-
stöd som betalas av bildnings- och omsorgs-
nämnden har ej räknats upp i förhållande till den 
verkliga löneökningen.  

Pensionsavgångar och föräldraledighet har med-
fört dubbla lönekostnader under ett antal måna-
der då ny personal introduceras.  

Uttag samt inlösen av semesterdagar medför 
ökade kostnader under första halvåret. 

För övrig drift räknas med ett underskott på 300 
tkr, beroende på ökade kostnader generellt. För 
elförbrukning beräknas en ökning av kostnader-
na med ca 12 % jämfört med budgetuppräkning 
på 1,5 %.  Fjärrvärme- och va-kostnader har 
ökat med ca 5 % vardera. 

För underhåll beräknas ett utfall enligt budget 
med reservation för att det inte finns några mar-
ginaler för större oförutsedda utgifter.  

Den största delen av underhållsbudgeten går till 
akuta åtgärder. Byggindex har under de senaste 
åren ökat med betydligt mer än vad budgeten 
räknats upp, vilket medfört att samhällsbygg-
nadsavdelningen ej har möjlighet att utföra det 
underhåll som behövs. För att ha möjlighet att 
hålla budget kommer inga ytterligare planerade 
åtgärder att utföras.  

För städenheten beräknas ett underskott på 100 
tkr, pga att ökade lönekostnader för bl a höjd 
semesterersättning ej kompenserats i budget 

2008, samt förväntade krav på åtgärder efter 
skyddsronder. 

För kostenheten beräknas ett underskott på 
1 500 tkr. Detta till största delen p g a ökade 
livsmedelskostnader (ca 1 000 tkr) samt om-
byggnation av de två största köken i kommunen 
som sker från våren till hösten 2008. Under 
ombyggnation är det svårt att förutse alla utgif-
ter.  

Utgångspunkten för kostenheten var att bespa-
ringar skulle göras redan 2007, dock har dessa ej 
kunnat genomföras i planerad takt då en ny or-
ganisation behöver tid att få ”sätta sig”.  

Livsmedelsbudgeten var redan under 2007 an-
strängd till följd av prisökningar. Under 2007 
ökade livsmedelspriserna med 7 %, till budget 
2008 gjordes en uppräkning med 1,5 %. Då 
verksamheten försöker undvika försämringar av 
den goda kvaliteten på maten så görs f n inga 
stora förändringar av matsedlar 

För gator och vägar är prognosen ett överskott 
på 520 tkr. För gatubelysningen beräknas kost-
nader på 300 tkr över budget, beroende på högre 
elpris samt att budgeten för belysningsarbeten är 
för låg. Minskad elförbrukning i o m armaturby-
ten hinner ej ge full effekt under året. 

Vägbidragen till enskilda vägar med statsbidrag 
har ökat mer än budgetuppräkningen under de 
senaste åren och ligger nu 80 tkr över budget.  

I budget 2008 avsattes 900 tkr för upprustning 
av väg 1726, detta arbete kommer ej att utföras 
förrän under 2009. Dessa medel bör därför flyt-
tas till nästa års budget. 

För VA-verksamheten beräknas ett underskott 
på 200 tkr beroende på ökning av elkostnaderna.  

Prognosen för kostnaderna avseende försäk-
ringspremier innebär ett beräknat överskott på 
105 tkr. 

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

Ökade personalkostnader i samband med infö-
randet av nytt PA-system innebär ett beräknat 
underskott på personalavdelningen på drygt 400 
tkr. 

Avgiften till räddningstjänstförbundet blir drygt 
40 tkr högre än budgeterat. 
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Målavvikelser 
Ett av målen för lokalförsörjning är att erforder-
liga underhållsåtgärder ska genomföras för att 
säkerställa fastigheternas funktion och tekniska 
standard. Då ca 70 % av underhållsbudgeten 
beräknas gå till akuta underhållsåtgärder finns en 
risk att målet inte kommer att kunna uppfyllas. 

Flera beslut om förändringar håller på att 
genomföras vilka påverkar verksamheten inom 
kommunstyrelsens område såsom VA-strategi 
och åtgärder inom kostverksamheten.  

Övergripande mål 
Andelen vakanta lokaler i kommunala fastigheter 
ska vara högst två procent: 

Detta mål beräknas uppnås under förutsättning 
att försäljning av Kindbo sker under året. 

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för 
vidaretransport till förbränning ska uppgå till 
högst 550 kg/hushåll: 

Detta mål beräknas uppnås under 2008. 

Konvertering av oljeuppvärmda lokaler till mer 
miljövänliga uppvärmningsalternativ; delmål 
2008 minsta 11 000 kvm lokalyta: 

Under 2008 minskar oljeberoendet för lokalför-
sörjningen med ca 2 000 kvm, genom planerade 
försäljningar. Under kommande år beräknas 
konverteringen att fortsätta i och med utbyggna-
den av fjärrvärme i Limmared. 

Vad gäller målet att öka sysselsättningsgraden 
och minska antalet timanställda har inom om-
sorgsförvaltningen utarbetats förslag på ett två-
årigt projekt med syfte att förbättra dessa förhå-
landen. 

Åtgärder 
För att hålla nere kostnaderna för personal gäller 
att endast absolut nödvändiga inköp av arbets-
kläder, verktyg m m får göras.  

Vid personalbyte kommer tid då personal går 
dubbelt att undvikas. Under sommaren kommer 
semestervikarier ej att anställas vilket gjorts un-
der tidigare år. 

Inom två år kommer de planerade besparingarna 
att vara fullt genomförda, detta med hjälp av icke 
tillsatta pensionsavgångar samt rationaliseringar. 
Kostenhetens ekonomiska förutsättningar var 
från början besvärliga, eftersom verksamheterna 
var i mycket stort behov av upprustning utifrån 

nya krav från arbetsmiljöverket samt miljö- och 
byggnämnden. 

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 2008 (tkr): 

Drift -738 
Investeringar 2 255 
 
Bildningsnämndens prognos för 2008 visar för 
driften ett beräknat budgetunderskott med 738 
tkr. 

En mycket stor del av avvikelsen hänför sig till 
beräknat högre kostnader för el och värme. Pro-
gnosen överstiger budgeten med 542 tkr vad 
gäller el och värmekostnader. Enligt uppgifter 
från samhällsbyggnadsavdelningen bör vi i nulä-
get räkna med en kostnadshöjning 2008 jämfört 
med 2007 på 15% för el och 5% för fjärrvärme. 
För de skolor som fortfarande har kvar upp-
värmning med olja har vi räknat en kostnadsök-
ning med 20% jämfört med 2007. Prognosen är 
alltså byggd på dessa förutsättningar. 

En ny upphandling av skolskjutsar har genom-
förts under våren efter 5 år med föregående 
avtal. Resultaten av den nya upphandlingen blir 
en kostnadshöjning med ca 1,5 mkr om man 
jämför innevarande läsår med kommande läsår 
2008/09 och förutsätter samma underlag. I pro-
gnosen för 2008 är det höstterminens skolskjut-
sar som påverkas och jämfört med budget ligger 
prognosen ca 0,5 mkr högre än budget.  

Med undantag för ovan redovisat räknar verk-
samheterna i de olika områdena att kunna hålla 
sig inom de budgetramar de fått. 

Målavvikelser 
I den här första budgetuppföljningen räknar vi 
inte med några målavvikelser. Avstämning av 
målen får göras igen vid nästa budgetuppföljning 
när det gått lite längre tid av året. 

Övergripande mål 
Anpassning av verksamheten till de förutsätt-
ningar och den ekonomiska ram som gäller är ett 
ständigt pågående arbete. Här nedan anges en 
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avstämning av de mätetal som ingår i bildnings-
nämndens övergripande mål för god ekonomisk 
hushållning. Utfallet för 2007 jämförs med 2006 
års nivå som räknades som utgångspunkt när 
målen sattes. 

Mätetalen delas upp i förutsättningar för verk-
samheten samt resultat. 

Förutsättningar 

Antalet i skolan F-9 verksam personal  är 11,2 
heltidstjänster per 100 elever (2006=13,6). 
Minskningen beror på att vaktmästare, städ- och 
kostpersonal flyttats över till samhällsbyggnads-
avdelningen. 

Antalet inskrivna barn per avdelning i försko-
lan är 16,5 barn (2006=16,7) och i fritidshem-
men är det 35,4 barn per avdelning (2006=32,2) 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i för-
skolan är 5,7 (2006=5,3) och i fritidshemmen 
22,3 (2006=20,8) 

Resultat 

Andelen elever i år 5 som uppnår målen i alla 
ämnen är 81% (2006=78%) 

Andelen elever i år 9 som uppnår minst bety-
get godkänd i alla ämnen är 66,5% 
(2006=73,7%) 

Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt 
utbildningen efter 3 år är 74% (2006=84%) 

Avstämning av att vi använder våra resurser på 
bästa sätt för elevens måluppfyllelse: 

Total kostnad per elev i grundskolan 2007 var 
78382 kr per elev (2006=73300) 

Kostnad per tillsynstim i förskolan är 62,66 kr 
per tim (2006=60,87) 

Kostnad per tillsynstim i fritidshem är 27,98 
kr per tim (2006=27,58) 

Kostnad per betygspoäng i grundskolan är 
3913 kr (2006=3697) 

Avstämning att personalen i våra verksamheter 
har den kompetens som behövs för högre mål-
uppfyllelse 

Andel personal med pedagogisk högskoleut-
bildning i förskolan är 58% (2006=45%) 

Andel lärare med pedagogisk högskoleut-
bildning i grundskolan är 86% (2006=85%) 

Andel lärare med pedagogisk högskoleut-
bildning i gymnasieskolan är 68% 
(2006=67%) 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen : 
Inom normer och värden är måluppfyllelsen 
god. 

Trivsel och trygghet kännetecknar verksamheten. 
Vi har ett gott socialt klimat och vårt arbete med 
normer och värden är i överensstämmelse med 
läroplanens intentioner. 

Resultaten i kunskapsmålen i år 5 har förbättrats 
i svenska, engelska och matematik där ca 90 % 
av eleverna bedöms nå kunskapsmålen, däremot 
är det betydligt färre som bedöms att nå målen i 
samtliga ämnen. Nästan var femte elev i år 5 
bedöms att inte uppnå målen i alla ämnen. 

Meritvärdena i år 9 har förbättrats något, men de 
ligger alltför långt från rikets genomsnittliga 
meritvärde för att det ska betraktas som god 
måluppfyllelse. Det modellberäknade förväntade 
salsavärdet visar också på minus. I ett flertal 
ämnen har vi en markant färre andel elever med 
minst betyget godkänt än i riket totalt. 

Resultaten i relation till förutsättningarna 

Jämför vi de förutsättningar som ges i Tranemo 
med andra kommuner i vår kommungrupp kan 
vi notera att: 

De modellberäknade värdena säger att vi har 
högre kostnader än genomsnittet och presterar i 
meritpoäng sämre än förväntat. Men väger vi in 
att eleverna i Tranemo trivs och att det sociala 
klimatet är gott, samtidigt som elevernas infly-
tande ökar, så blir bilden något bättre. 

I övrigt hänvisas till kvalitetsredovisningen för 
2007. 

Åtgärder 
Anpassningar i verksamheten pågår hela tiden, 
men vi ser i stunden inte behov av att vidta åt-
gärder för att komma inom ekonomisk budget-
ram 2008. Vid nästa budgetuppföljning vet vi 
mer hur el- och värmekostnader har utvecklats. 
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Individ- och familjenämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Individ- och familjenämnden räknar med följan-
de avvikelser från budget 2008 (tkr): 

Drift    657 tkr 
Investeringar -5 tkr 
 

Inom familjerätt finns en felkontering av kost-
nad som nu åtgärdats. Vid nuvarande behov av 
faderskapstest förutsätts ett nollresultat.  

Inom IFO- avdelningen beräknas det vid årets 
slut föreligga ett underskott med anledning av 
personalbrist vilket lett till ökande rekryterings-
kostnader samt kostnader för inhyrd personal 
för att kunna driva en lagenlig verksamhet. 
Ökande kostnader för kvalitetssäkring inom 
handläggning och IT stöd för att skapa en effek-
tivare verksamhet. 

Inom kontaktperson/familj barn beräknas ett 
underskott med anledning av ett uppdämd och 
ökande behov. Samma område för vuxna visar 
en vikande trend och minskande behov för till-
fället. 

När det gäller ekonomiskt bistånd beräknas det 
uppkomma ett överskott under förutsättning av 
konstant behov. Det finns dock ett uppdämt 
behov av ekonomiskt bistånd som tillsammans 
med uppdämda behov inom missbruksvården 
kan komma att leda till ett förändrat läge inför år 
2009.  

Ett överskott inom institutionsvården beräknas 
uppkomma om föreliggande behov samt hem-
flyttning av en person under sommaren 2008 
inträffar.  En osäker prognos som snabbt kan 
komma att ändras vid ytterligare placeringar. 

Inom öppenvård beräknas ett överskott under 
förutsättning av nuvarande behov. 

Ett litet överskott inom kontot MEJA-teamet på 
grund av delvis vakans som numera ingår i det 
övergripande kontot Växtkraft. 

Inom vård i familjehem beräknas ett underskott 
uppstå vid årets slut vid nuvarande behov.  

Ett överskott beräknas uppkomma inom kontot 
Kvistarna med anledning av föräldraledighet och 
vakans. Kvistarna ingår numera i Växtkraft vilket 
totalt beräknas generera ett nollresultat.  

Flyktingverksamheten är osäker då årets intäkter 
så här långt tangerar halva förra årets intäkter vid 
samma tid varför ett lägre överskott förväntas 
uppkomma.  

Målavvikelser 
Arbete med nya övergripande mål för individ- 
och familjenämndens verksamhetsområde 
kommer att påbörjas under år 2008. 

Övergripande mål 
Målen för god ekonomisk hushållning bedöms 
efter fyra månader av budgetåret kunna uppnås 
enligt planering.    

Åtgärder 
Aktiv, lämplig och effektiv rekrytering för att 
återställa personalstyrkan och skapa lagenliga 
och kostnadseffektiva arbetssätt. Implemente-
ring av IT-stöd för effektivare handläggning. 

Omarbeta och tydliggöra befintliga arbetsrutiner 
för effektivare handläggning och kostnadseffek-
tivitet. Bevaka det uppdämda behov som beräk-
nas finnas inom ekonomiskt bistånd och miss-
bruksvården för att undvika negativa resultat. 
Budgetprognosen bygger på att inga nya placer-
ingar tillkommer inom familjehem eller institu-
tion och att nuvarande nivå inom försörjnings-
stöd fortsätter under året.  

Inom introduktionsverksamheten kommer det 
nuvarande arbetet implementeras i ordinarie 
verksamhet. Osäkerhet råder kring intäkter inom 
introduktionsverksamheten då tillströmningen 
av aktuella personer samt möjlighet att ordna 
lämpliga bostäder är vikande. Diskussioner med 
hyresvärdar samt täta kontakter med migra-
tionsmyndigheter.  

Omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Omsorgsnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2008 (tkr): 

Drift -1.882 
Investeringar +/- 0 
 

Verksamheten visar totalt ett prognostiserat 
underskott på 1.882  tkr till årets slut.  
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Framförallt beror det befarade underskottet på 
kraftigt utökade behov inom hemtjänsten. 

Men även semesterlöneskulden, färdtjänsten, 
kostnader för IT-system, licenser m m och LASS 
visar större prognostiserade underskott. Delvis 
vägs dessa poster upp mot större prognostisera-
de överskott när det gäller bostadsanpassnings-
bidrag och start av ny gruppbostad enligt LSS. 

Målavvikelser 
Kommunfullmäktige har 2007-11-26 för varje 
nämnd beslutat om verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. För omsorgsnämnden 
fastställdes följande mål: 

Ekonomi 
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i bud-
getprocessen och i den ekonomiska uppföljning-
en för att skapa ökad förståelse för ”god eko-
nomisk hushållning”. 

Hur skall målet mätas? 
Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgs-
förvaltningens verksamheter skall till varje terti-
alrapport göra en egen ekonomisk utfallsprognos 
för årets verksamhet. 

Resultat 
Det pågår ett arbete för att öka enheternas del-
aktighet i budgetarbetet. Till denna budgetupp-
följning har varje enhetschef för första gången 
fått göra en beskrivning av verksamheten samt 
en ekonomisk prognos. Målet därmed delvis 
uppfyllt. 

Personal 

För att vara en god arbetsgivare skall antalet 
medarbetare som kan utöka sin tjänstgöringsgrad 
under året öka. 

Hur skall målet mätas? 
Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som 
kunnat utöka sin sysselsättningsgrad ha ökat med 
5 % inom hela omsorgsförvaltningens verksam-
hetsområde. 

Resultat 
En arbetsgrupp, ledd av förvaltningens verk-
samhetsutvecklare, som bestått av chefer och 
fackliga representanter har haft uppdraget att 
skapa en projektplan för att möjliggöra hur sys-
selsättningsgraderna kan höjas för omsorgsför-

valtningens vård- och omsorgspersonal. I pro-
jektet kommer också att ingå andra delar som att 
se över möjligheterna till olika arbetstidsmodeller 
och flextid. Ansökan om finansiering till projek-
tet har lämnats till Trygghetsfonden som via 
ESF-pengar kan bidra till finansiering av denna 
typ av projekt. Målet har goda möjligheter att 
uppnås. 

 
Brukare 
Omsorgsnämndens brukare skall känna sig tryg-
ga även när de har behov av nämndens vård- 
och omsorgsinsatser. 

Hur skall målet mätas? 
Minst 85 % av alla brukare inom omsorgsnämn-
dens verksamhetsområde skall uppleva att de 
känner trygghet. 

Resultat 
Omsorgsnämnden kommer tillsammans med 
Svenljunga, Herrljunga och Äldre Väst Sjuhärad 
att under året göra en omfattande brukarunder-
sökning som i år får ligga till grund årets upp-
följning. Resultatet av brukarundersökningen 
kommer att presenteras för omsorgsnämnden i 
augusti. 

Verksamhet 
Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda 
boendeplatser konverteras till annan boendein-
riktning. 

Hur skall målet mätas? 
Senast till år 2010 skall antalet demensplatser 
ökat med minst 16 platser inom omsorgsnämn-
dens särskilda boendeformer för äldre. 

Resultat 
I fullmäktiges budgetplan för 2009 finns medel 
avsatta för att tillskapa en ny gruppbostad för 
dementa på Solbacken. I så fall blir målet delvis 
uppfyllt. 

När det gäller nyckeltalen så syns att kostnaderna 
för färdtjänstresor forsätter att öka. Antalet till-
ståndshavare har inte ökat, men snittkostnaden 
per resa har ökat, vilket delvis beror på att det 
blivit fler arbetsresor i förhållande till ”vanliga” 
färdtjänstresor. Kostnaden per resa har även 
ökat för riksfärdtjänsten. Hög belastning på 
korttidsplatserna är en logisk konsekvens med 
anledning av pågående omstruktureringar inom 
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äldreomsorgen, men beror sannolikt även på att 
antalet utskrivningsklara ökat under första tertia-
let. 

Åtgärder 
Med anledning av att driftsbudgeten visar ett 
större prognostiserat underskott på 1.882 tkr så 
måste omsorgsnämnden vidtaga åtgärder för att 
kunna uppnå budgetbalans. 

Eventuellt kan underskottet bli större då Vård-
förbundets löneförhandlingar ännu inte är klara. 

Eventuella åtgärder bör samordnas med de åt-
gärder som sannolikt är nödvändiga för att 
komma i balans avseende budget 2009. 

Viktigt är att kommande verksamhetsföränd-
ringar är förnuftiga, långsiktiga och faller inom 
begreppet ”göra rätt saker”. Det är också i detta 
sammanhang viktigt att parallellt arbeta med 
förbättringar och kvalitetshöjningar som t ex 
höjda sysselsättningsgrader för vård- och om-
sorgspersonalen, IT-utveckling, kompetenshöj-
ning och översyn av lokaler inom LSS-området. 
Dessa områden är mycket viktiga ur kvalitets-
synpunkt och kan på sikt också innebära lägre 
kostnader. 

Miljö- och byggnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Miljö- och byggnämnden räknar med följande 
avvikelser från budget 2008 (tkr): 

Drift -140 
 
Budgeten för djurskydd bygger på ett tidigare 
antagande om en heltidsanställd djurskyddsin-
spektör. Mot bakgrund av att foderkontroll inte 
lades på kommunen samt att länsstyrelsen troli-
gen övertar djurskyddstillsynen from 2009 är i 
dagsläget, liksom tidigare, endast en halvtids-
tjänst inrättad. Pga vakant tjänst under årets tre 
första månader kommer antal utförda ärenden 
inte ske i önskad takt. Detta beräknas resultera i 
ett underskott på 40 tkr. 

Intäkterna från livsmedelskontroll är hittills låga 
för året. Detta har sin förklaring i dels stor per-
sonalomsättning med många nya livsmedels-
handläggare; som ersatt varandra under kort tid, 
och dels till följd av att debitering av de fasta 
årliga kontrollavgifterna ännu inte har skett. 
Dessa avgifter utgör en stor del av de totala in-
täkterna under året. Avgifterna beräknas kunna 

debiteras till övervägande del under maj månad, 
dock beräknas intäkterna sjunka med ca 50 tkr 
jämfört med budget. 

Intäkterna från miljöskyddstillsyn är hittills låga 
för året. Detta har sin förklaring  i stor personal-
omsättning med helt nya miljöhandläggare jäm-
fört med föregående år. 

En annan mycket viktig och väsentlig del i sam-
manhanget, är att kommunens taxa för anmäl-
ningspliktiga miljöfarliga verksamheter inte läng-
re stämmer överens med den gällande bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, vilken utgör grunden för klassning 
av dessa miljöfarliga verksamheter enligt rätt 
avgiftskoder. De avgiftskoder som idag gäller 
enligt Tranemo kommuns taxa är ej korrekta 
efter 1 januari 2008.  

Med anledning av detta har ett förslag till nya 
korrekta klassningsgrunder med ändrade fasta 
årliga tillsynsavgifter tagits av miljö- och bygg-
nämnden. Det är nu ytterst viktigt att processen 
med kommunfullmäktiges slutliga antagande av 
denna nya avgiftstaxa sker skyndsamt så att nya 
klassningar av dessa miljöfarliga verksamheter 
samt uttag av tillsynsavgifter kan göras. I före-
kommande fall beräknas inga avvikelser mot 
budget. 

För byggtillsynen ses minskade intäkter även 
under 2008. Dessa beräknas uppgå till samman-
lagt 100 tkr lägre än budget. 

Den förstärkning som gjorts avseende planarki-
tekt förväntas resultera i inte bara fler planer, 
utan även att äldre planer färdigställs och där-
med kan utdebiteras under året. Detta faktum 
gör att överskott i förhållande till  budget för 
detaljplaner beräknas uppgå till ca 50 tkr. 

 
Övergripande mål 
Nämnden har i sina mål för god ekonomisk 
hushållning angivit att tillsynsavgifter skall faktu-
reras i början av året. Detta har inte gjorts på 
grund av ovanstående resonemang. Planer skall 
faktureras tertialvis och så kommer att ske. I 
övrigt arbetar nämnden för att höja sin självfi-
nansieringsgrad i enlighet med målen. 

Åtgärder 
Vid antagande av ny taxa för miljö kommer fak-
turering att ske i direkt anslutning till antagandet. 
För att stärka upp byggtillsynen har nämnden 
sökt köpa in tjänst som byggnadsinspektör utan 
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framgång. Arbetsområdet är omfattande och 
arbetsmängden kommer att fortsätta öka varför 
nämnden har äskat om medel för att inrätta yt-
terligare en tjänst som byggnadsinspektör. 

Tranemobostäder AB 

Marknad 
Lägenhetsvakanserna är 2,5% eller 21 st, målet 
för 2008 är mindre än 25 st. 

Lokalvakanserna uppgår till knappt 20%, mer-
parten i Länghem och Dalstorp. 

Försäljningen av Ängsgatan 10-14 i Grimsås har 
påverkat vakanserna i positiv riktning, uthyr-
ningen har varit bra under första delen av året. 
En ökad omflyttning inom beståndet har note-
rats och ger fler uppsägningar per månad. 

Bolaget har 846 lägenheter. 

Personal 
Tranemobostäder har 17 anställda. 

I februari gick en bovärd i pension och hans 
arbetsuppgifter har för tillfället omfördelats 
inom gruppen samt med en utökning av entre-
prenörsavtal för utvändig skötsel. 

En ekonomitjänst är utökad från 50% till 75% 
per 1 maj. 

Förvaltningskostnader 
Underhåll 
Fastigheterna är i stort behov av underhåll, på-
gående projekt är byte av fönster och dörrar på 
Solgårdsgatan 13-15 i Tranemo, utvändig mål-
ning av träfasader på flera orter, samt återställ-
ning av utemiljöer efter ombyggnad. Kostnaden 
för byte av vitvaror är fortsatt hög. 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs 
löpande. 

Årsprognosen är i princip förbrukad med redan 
gjorda beställningar. 

Drift 
Nytt elavtal har tecknats per 1 mars, från fast 
pris till rörligt. Nuvarande elpris är under före-
gående års nivå. Situationen är gynnsam just nu. 

Driften påverkas av försäljningen av Ängsgatan 
men den påverkas även av den högre uthyr-
ningsgraden. 

En ny hemsida har satts i drift och bidragit med 
en kostnad som borde varit med 2007. Datorer 
och mjukvara har uppdaterats. 

Finansiering 
Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 
150.000.000:-. 

Amortering sker med 674.000:- per år vilket 
motsvarar ca 0,45%. 

Ett lån hos Swedbank på 12.000.000:- löper ut 
2008-08-20. Idag har detta lån en bunden ränta 
på 5,4%.Alla övriga lån är till rörlig ränta (4,32-
4,35%) totalt 5 st, samtliga tecknade hos Spar-
banken i Tranemo. 

Budget 2008 har en snittränta på 4,4%. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat beräknas ligga i nivå 
med budget men resultatet kommer bli något 
negativt. Det är reaförlusten på grund av Ängs-
gatan som påverkar resultatet. 

Tranemo Utvecklings AB 
Tranemo Utvecklings AB (TUAB) har under 
första tertialet bedrivit verksamhet med uthyr-
ning av lokaler på fastigheterna: 

• Gudarp 12:1 
• Limmared 25:1 
• Genhöve 2:2 (del av) 
 
Budget för 2008 innebär ett beräknat underskott 
på 175 tkr beroende på ej uthyrda lokaler i fas-
tigheterna.  

Anmärkningar på elinstallationen på Primofas-
tigheten resulterar i en kostnad på 80 tkr. Räntan 
på lånet från kommunen har stigit och resulterar 
i en ökning på 60 tkr jämfört med samma period 
2007. 

Det ekonomiska utfallet förväntas dock bli bätt-
re än budget. Under året kommer uthyrning av 
lokaler i Limmared 25:1 att öka samt att hela 
fastigheten Genöve 2:2 köps av Ljungsarps 
Verkstads AB. Vid årets slut beräknas TUAB ha 
nått ett positivt resultat. 

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom bud-
getramen. 
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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 

2008 
Utfall 
2007 

Utfall 
2006 

KOMMUNSTYRELSEN 

   

Fjärrvärme    
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 615 613 535 
Köpt värme (MWh) 38 200 38 232 35 192 
Såld värme (MWh) 32 800  29 819 
VA-verksamhet    
Antal VA-abonnenter 3 210 3 208 3 208 
Tillverkad vattenmängd, m3 860 000 906 000 889 000 
Debiterad vattenmängd, m3  570 000 581 000 524 000 

Renhållning    
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 825 1 817 1 854 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 211 2 193 2 172 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 428 428 412 
Gator och vägar    
Gator och vägar (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 96 300 97 000 107 000 
Vinterväghållning (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 9 600 11 024 14 195 
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 4 143 
    

BILDNINGSNÄMNDEN 

   

Antal elever i grundskolan  1 493 1 537 1 583 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  81 987 75 061 70 228 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 41 143 39 144 37 885 
    
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasiet 608 577 567 
därav antal elever i Tranemo gymnasieskola 403 377 367 
    
Antal barn förskola/fritidshem (2007=snitt jan-aug) 786 798 785 
Bruttokostnad per barn i förskola/fritidshem (kr) 54 155 51 559 50 650 
Antal barn i familjedaghem (2007=snitt jan-aug) 47 48 68 
Bruttokostnad per barn i familjedaghem (kr) 50 915 52 146 45 632 
Antal barn i kooperativ barnoms (2007=snitt jan-aug) 51 53 61 
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr) 
 

82 471 61 277 52 267 

    

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 
1:a tertial 

2008 

  

Institutionsvård    
Antal barn/unga 2 6 12 
Antal vårddagar 183 923 1 303 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 826 3 199 2 748 
Familjehem    
Antal barn/unga 12 20 15 
Antal vuxna 0 0 1 
Genomsnittlig dygnskostnad 441 496 324 
Försörjningsstöd    
Antal hushåll exkl flyktingar 61 105 172 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 11 916 17 520 13 981 
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 Prognos 

2008 
Utfall 
2007 

Utfall 
2006 

    

OMSORGSNÄMNDEN 
1:a tertial 

2008 

  

Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 495 473 478 
Antal enkelresor 2 531 8 144 7 286 
Nettokostnad/enkelresor 200 165 153 

Riksfärdtjänst    
antal personer 7 31 31 
antal enkelresor 33 141 122 
Nettokostnad/enkelresa 1 903 1 707 1 572 

Övrigt    
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl  
rehab platser 

 
100 % *) 85% 74% 

Antal utskrivningsklara patienter 144 341 338 
*) även permanentplatser har vid behov använts som 
korttidsplatser 

 
  

 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

  
Bygglov och bygganmälningar    
Antal bygglov diarieförda ärenden 192 158 191 
Bygganmälningar, diarieförda ärenden 152 110 128 
Miljöverksamhet    
Värmeanläggningar 65 36 91 
Livsmedelslokalgodkännande 18 44 49 
Djurhållning, diarieförda ärenden 13 10 56 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar 
både pågående projekt och ännu ej påbörjade. 
Totalt investeringsutrymme för 2008 inklusive 
ombudgeteringar uppgår till 105 262 tkr netto. 

Bokslutsprognos investeringar 
(Belopp i tkr) 
 Utfall  Boksluts-  
 080430 Budget prognos Avvikelse 
     
Kommunstyrelsen 10 777 96 259 74 838 21 421 
     
Bildningsnämnden 750 7 674 5 419 2 255 
     
Individ- och familjenämnden 0 4 9 -5 
     
Omsorgsnämnden 431 1 325 1 325 0 
     
TOTALT 11 958 105 262 81 591 23 671 
varav     
skattefinansierad verksamhet 10 440 77 972 64 242 13 730 
taxefinansierad verksamhet 1 518 

 
27 290 17 349 9 941 

 
 
Kommentarer 
Investeringsbudgeten 2008 omfattar totalt 
105,3 mkr. Dock innebär det beräknade utfal-
let att en stor del av budgeterade medel inte 
förväntas utnyttjas under året. Av den totala 
investeringsbudgeten beräknas 81,6 mkr för-
brukas under 2008. Under årets fyra första 
månader har 12,0  mkr (11,4%) förbrukats. 

En stor del av investeringsbudgeten (75%) är 
fördelad på ett mindre antal projekt (belopp i 
tkr): 

Benämning Budget 
Ombyggnad Tranängskolan  26 985 
Ombyggnad kök Dalstorps skola 8 048 
Omb Ljungsarps skola/Kuben 3 000 
Ombyggnad Solgård 4 695 
Fjärrvärme 10 857 
Grus och asfalt på banvallar 3 468 
Medfinansiering GC-vägar 3 601 
Åtgärder enl VA-strukturplanen 18 123 
 78 777 
 
 

 

 

 

 

Prognosen för de aktuella projekten redovi-
sas nedan. Utfallet beräknas bli 64,7 mkr av 
budgeterade 78,8 mkr vilket motsvarar 82 % 
av anslagen. Detta innebär att 14,1 mkr avse-
ende dessa projekt kan bli aktuella för om-
budgetering till kommande år.  

 

Benämning 

 

Prognos 

Ombyggnad Tranängskolan  26 985 
Omb kök Dalstorps skola 8 748 
Omb Ljungsarps skola/Kuben 3 200 
Ombyggnad Solgård 4 695 
Fjärrvärme 5 857 
Grus och asfalt på banvallar 3 468 
Medfinansiering GC-vägar 601 
Åtgärder enl VA-strukturplanen 11 123 
 64 677 
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Nedan redovisas nämndernas kommentarer 
till investeringsbudget/prognos. 

Kommunstyrelsen 
Flertalet investeringar framskrider enligt fast-
ställd budget. 

Dock kan följande avvikelser noteras. Beträf-
fande Tranängskolans ombyggnad så krävs 
mer omfattande åtgärder för köket vilket 
tidigare redovisats. Detta kommer dock ej att 
påverka utfallet under 2008. 

Ombyggnaden av köken i Dalstorp, Ljung-
sarp och Grimsås kommer att bli lite dyrare 
än beräknat. Det gäller här kostnader som ej 
förutsetts i samband med ombyggnaden. 

För en del energiinvesteringar väntar vi på 
bidrag från Länsstyrelsen. 

Bildningsnämnden 
Investeringsbudgeten för 2008 inkl överskott 
från tidigare år förväntas inte utnyttjas. Pro-
gnosen anger ett förväntat investeringsutfall 
på 5 419 tkr mot budget 7 674 tkr.  

Individ- och familjenämnden 
Behov av ytterligare dator samt inventarier 
beräknas överskrida budget vid ytterligare 
behov under 2008 med – 5000 kr. 

Omsorgsnämnden 
Sammanlagt finns för 2008 i budget 1.325 
tkr, vilka beräknas gå åt till bilar, inventarier, 
datorer och vårdarutrustning 

 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2008-04-30 
Befolkning och arbetsmarknad 

   

20 

BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2008-04-30 
 
Befolkningsutveckling 2001-2008 
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 
2007-12-31 11 750 
2008-03-31 11 753 
Befolkningsförändring 2008 3 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2007 samt kvartal 1 2008 
       
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 
Levande födda 21 35 33 24 113 27 
Avlidna 28 35 27 46 136 32 
Födelsenetto -7 0 6 -22 -23 -5 
       
Inflyttade 140 133 139 146 558 104 
Utflyttade 99 140 182 106 527 96 
Flyttningsnetto 41 -7 -43 40 31 8 
       
Summa 34 -7 -37 18 8 3 
 

Åldersfördelning per 2002-12-31 - 2007-12-31 
  

2002-12-31 
 

2003-12-31 
 

2004-12-31 
 

2005-12-31 
 

2006-12-31 
 

2007-12-31 
0-6 år 896 856 843 834 811 795 
7-15 år 1 605 1 559 1 515 1 465 1 429 1 387 
16-19 år 586 634 648 645 693 706 
20-40 år 2 812 2 718 2 714 2 632 2 539 2 576 
41-64 år 3 786 3 802 3 809 3 859 3 913 3 925 
65-79 år 1 569 1 565 1 585 1 593 1 591 1 622 
80- w år 734 753 780 776 766 739 
       
Summa 11 988 11 887 11 894 11 804 11 742 11 750 
 

Arbetsmarknad per 30/4 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Öppet arbetslösa 1,4% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel i program 1,0% 1,0% 1,2 % 1,2% 1,5 % 0,4% 0,4% 
Summa 2,4% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 1,2% 1,1% 
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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 2008-04-30 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  
Kortfristig upplåning 0  Bank 11 027 
Långfristig upplåning 0  Övrigt 0 
TOTAL UPPLÅNING 0  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 35 027 
     
   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 2008: 4,6% 
 

 

I mars 2008 amorterades kommunens låne-
skuld till noll. På grund av att TUAB köpt 
fastigheter i maj har kommunen dock nyli-
gen lånat upp 25 mkr. Huvuddelen av dessa 
medel vidareutlånas av kommunen till 
TUAB, men 8 mkr används till att förstärka 
kommunens likviditet. 
Vid årsskiftet 2007-12-31 uppgick kommunens 
låneskuld till 25 mkr. I mars månad amorterades 
dock hela låneskulden. Per den 30/4 2008 hade 
kommunen följaktligen ingen låneskuld. Samti-
digt hade kommunen lånat ut medel om sam-
mantaget 12,4 mkr. till kommunens helägda 
bolag Tranemo Utvecklings AB (TUAB). Det 
har inte skett några förändringar i utlåningen 
under 2008.  

Kommunens likvida medel per den 30/4 är på 
ungefär samma nivå som vid motsvarande tid-
punkt förra året. Skillnaden är ca 1 mkr. Till-
sammans med den checkkredit som kommunen 
har tillgång till så är likviditeten på en tillräcklig 
nivå för att kommunens betalningsberedskap ska 
kunna anses vara säkerställd. 

På grund av att TUAB beslutat om ett fastig-
hetsköp motsvarande ca 17 mkr i maj 2008, har 
kommunen lånat upp medel efter rapportperio-
dens utgång. TUAB:s finansiering av köpet sker 
via kommunen. 

 

I budgeten för 2008, med bland annat omfattan-
de planerade investeringar, finns ett budgeterat 
lånebehov på hela 89 mkr. På grund av att inve-
steringarna hittills under 2008 varit på en lägre 
nivå 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 45 mkr. Detta skul-
le i så fall innebära att kommunen har 15 mkr 
högre inlåning än utlåning vid årets slut.  

Nettolåneskuld 2004-2008 
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

 MÅN     BNP       KPI       Arbetslöshet 
   08 09  08 09  08 09 
SKL maj  1,8 2,6  3,0 2,4  6,2 6,2 
SEB maj  2,4 1,2  3,4 2,6  5,9 6,6 
SHB apr  2,0 2,1  2,9 1,9  6,1 6,6 
Regeringen apr  2,1 1,8  3,2 2,8  5,9 6,1 
LO apr  2,0 2,3  3,2 1,9  5,8 5,9 
KI mar  2,5 2,6  2,9 2,2  5,9 5,9 
Genomsnitt   2,1 2,1  3,1 2,3  6,0 6,2 

 
 
 
 
Skatteunderlagsprognoser 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

SKL1 april 5,6 5,7 4,8 4,8 4,8 
Regeringen april 5,3 5,8 4,2 4,5 4,7 
ESV2 mars 5,8 6,7 5,7 4,8 4,4 

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
 
Stibor 3 mån 
2007-05-01 – 2008-04-30 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
1999-2008 
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Konsumentprisindex, inflationstakt 
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