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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Allmänt 
I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhetsupp-
följningar med ekonomiska prognoser i april samt 
augusti varje år. Tertialrapport/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 kommunen, per 
2009-04-30, prognostiseras ett negativt ekonomiskt 
resultat för 2009 uppgående till 
-8,7 mkr (koncernen: -5,4 mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar 
samtliga pensionskostnader, det vill säga även ökning-
en av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas över 
såväl resultat- som balansräkning. Tranemo kommun 
redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i kommun-
fullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som avsätt-
ning i balansräkningen. Kommunen redovisar därmed 
mer pensionskostnader i resultaträkningen än vad som 
varit fallet om kommunen endast redovisat enligt den 
miniminivå som den kommunala redovisningslagen 
stipulerar. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till  
-10,7 mkr - årets ekonomiska resultat är budgeterat till 
2,0 mkr. En viktig orsak till den negativa avvikelsen är 
att utfallet för finansförvaltningen förväntas bli 5,3 mkr 
sämre än budgeterat. När det gäller intäkterna från 
skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir hela 
9,3 mkr lägre än budgeterat. De negativa prognoserna 
när det gäller skatteintäkterna vägs i viss mån upp av 
att det förväntas överskott när det gäller andra poster 
inom finansförvaltningen: 

- pensionskostnader (netto)  +2,1 mkr 

- avskrivningar, kapitalkostnader  +0,8 mkr  

- finansnetto +1,0 mkr 

Nämnderna prognostiserar sammantaget att överskri-
da de ekonomiska ramarna med totalt 
ca 5,3 mkr. Det är omsorgsnämnden 
(-4,3 mkr) och individ- och familjenämnden 
(-1,4 mkr) som räknar med underskott mot budget. 
Även miljö- och byggnämnden räknar med ett visst 
budgetunderskott (-0,4 mkr). Smärre överskott mot 
budget prognostiseras för kommunstyrelsen (+0,6 mkr) 
och bildningsnämnden (+0,2 mkr). 

Resultatutveckling 
Den ekonomiska prognosen innebär att 2009 års eko-
nomiska resultat beräknas bli betydligt försämrat jäm-
fört med 2008. För koncernen innebär prognosen en 
resultatförsämring med 11,7 mkr. Tranemobostäders 
ekonomiska resultat förväntas uppgå till 1,1 mkr (före 
skatt), vilket innebär en resultatförbättring med 2,9 
mkr jämfört med 2008, mycket tack vare väldigt låga 
räntenivåer. Tranemo Utvecklings AB räknar med ett 
resultat på 0,6 mkr under 2009. 

För kommunens del innebär det prognostiserade eko-
nomiska resultatet att balanskravet uppnås. Målet att 
det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,5 % av 
skatter och utjämning uppnås dock inte. För att uppnå 
målet under 2009 krävs ett ekonomiskt resultat på 7,5 
mkr. Det ”fattas” följaktligen drygt 16 mkr för att nå 
upp till den egna definitionen av god ekonomisk hus-
hållning. 

 
Resultatutveckling 2005-2009 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatutveckling 2005-2009, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 
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Avstämning balanskravet 
Trots det prognostiserade negativa resultatet för 2009 
är resultatnivån ändå tillräcklig för att nå upp till 
Kommunallagens krav om ekonomi i balans. Med 
hänsyn taget till att det i redovisningen görs avsteg 
från den s.k. ”blandmodellen” när det gäller redovis-
ningen av pensionskostnader så är resultatet nästan 
exakt vad som krävs för att uppnå kravet på ekono-
misk balans. Tranemo kommun har uppnått kravet 
varje år sedan införandet år 2000. 

 
Årets resultat enligt 
resultatprognos -8,7 
  
Pensionskostnader - avsteg 
från blandmodellen 8,6 

Avstämning balanskravet -0,1 
 

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 hela fem 
procentenheter jämfört med 2008 års nivå. Orsakerna 
till detta är framförallt 

• att det ekonomiska resultatet förväntas bli nega-
tivt 

• att kommunens investeringsvolym är väldigt hög 

• att kommunens utlåning till Tranemo Utvecklings 
AB (TUAB) beräknas öka med  60 mkr. 

Samtliga delar av kommunens pensionsåtagande gent-
emot de anställda redovisas som en skuld i balansräk-
ningen. Om den större delen av åtagandet istället re-
dovisats som en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen (enligt den s.k. blandmodellen) så skulle solidi-
teten vara betydligt högre. Soliditeten per 2009-12-31 
skulle då, enligt prognosen, uppgå till 53 %. 

Soliditetsutveckling 2005-2009, kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av förvaltning-
arna att uppgå till 80,4 mkr (total investeringsbudget 
2009 inklusive ”ombudgetering” av ej förbrukade 
anslag 2008: 80,2 mkr). 

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnadsavdel-
ningen) förfogar över huvuddelen (71,1 mkr) av inve-
steringsbudgeten för 2009. 

Investeringsutfallet t o m 2009-04-30 uppgår till 24,2 
mkr (utfall jan-april 2008: 12,0 mkr). 

 
Nettoinvesteringar 2005-2009 
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Försämrade ekonomiska förutsättningar 
”Försämrade ekonomiska förutsättningar” är rubriken när 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanfat-
tar det ekonomiska läget i sin senaste ekonomirapport: 
Den snabba och överraskande kraftiga konjunkturförsvag-
ningen har drastiskt försämrat de ekonomiska förutsättning-
arna för kommuner och landsting. Höjningen av statsbidra-
gen för nästa år kompenserar inte det bortfall av skatteintäk-
ter som följer i den ekonomiska krisens spår.  
 
Den världsekonomiska krisen drabbar ett litet och 
handelsberoende land som Sverige mycket hårt. De 
flesta ekonomiska bedömningar tyder nu på att 2009 
kommer att gå till historien som ett av de sämsta åren i 
modern tid för den svenska ekonomin. Kommuner och 
landsting fick redan förra året känna av finanskrisen, 
bland annat genom fallande värden på finansiella 
tillgångar och svårigheter att få krediter. I år och nästa 
år syns krisen främst i låga skatteintäkter. Det som gör 
denna kris speciell är den globala spridningen. Nära 90 
procent av den rika världens ekonomier upplever en 
recession, det vill säga fallande BNP. 

Tranemo kommun - kraftigt försämrat 
resultat även 2009 
Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun 
2009 innebär en resultatförsämring med 
15,7 mkr jämfört med 2008. 2007 hade kommunen ett 
ekonomiskt resultat som uppgick till 17 mkr exklusive 
jämförelsestörande poster. I ett tvåårigt perspektiv har 
kommunens ekonomiska resultat följaktligen försäm-
rats mycket kraftigt. 

Nivån på det ekonomiska resultatet enligt prognosen 
för 2009 innebär att det fattas mycket för att nå upp till 
det viktigaste ekonomiska målet, avseende nivån på 
det ekonomiska resultatet, som fullmäktige har satt 
upp. Det är viktigt för (dagens och morgondagens) 
invånare i Tranemo kommun att kommunen långsik-
tigt kan upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resul-
tat, åtminstone i storleksordningen 7-8 mkr, vilket 
motsvarar ca 1,5 % av skatter och utjämning. Genom 
att ha ett resultat på denna nivå kan (åtminstone) en 
stor del av investeringarna finansieras med egna medel 
och verksamheterna kan ges så stabila planeringsförut-
sättningar som möjligt. 

 

Eftersom kommunen gör så omfattande investeringar 
så är det särskilt viktigt att återställa en långsiktigt 
hållbar resultatnivå. När kommunens ekonomiska 
resultat försämras ökar behovet av att låna, vilket 
innebär högre finansiella kostnader och därmed för-
sämras de ekonomiska förutsättningarna för verksam-
heten. 

Förbättrat utfall i utjämningssystemen 
underlättar 2010 
Enligt preliminära beräkningar av SKL och SCB kom-
mer Tranemo kommuns utfall i kostnadsutjämningssy-
stemen sammantaget att förbättras med 743 kronor per 
invånare 2010 jämfört med innevarande år. Med en 
befolkningsmängd som uppgår till cirka 11 700 invåna-
re så innebär de preliminära uppgifterna sammantaget 
en förbättring av de ekonomiska förutsättningarna för 
2010 och framåt med nästan 8,7 mkr. Det förbättrade 
utfallet motsvarar vad ca 40 öre i ökad utdebitering 
skulle ge i intäktsökning, så de preliminära uppgifterna 
innebär följaktligen ett betydande tillskott inför bud-
getarbetet för 2010.  

 

 
Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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EKONOMISK PROGNOS - KONCERNEN 
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive  
Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2009. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resul-
tatförbättrande effekt uppgående till 1 594 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2008. 

Resultatprognos koncernen, mkr 

  Tranemo- Tranemo   
 Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 
 2009 2009 2009 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 136,2 44,6 4,1 174,7 171,2 
Verksamhetens kostnader -608,0 -36,4 -1,3 -633,9 -618,5 
Avskrivningar -31,5 -4,8 -1,5 -37,8 -34,0 
Verksamhetens      
nettokostnader -503,3 3,4 1,3 -497,0 -481,3 
      
Skatteintäkter 399,9 0,0 0,0 399,9 397,9 
Generella statsbidrag 96,9 0,0 0,0 96,9 97,4 
Finansiella intäkter 1,3 0,0 0,0 0,7 1,4 
Finansiella kostnader -3,4 -2,4 -0,7 -5,9 -9,1 
Resultat före      
extraordinära poster -8,7 1,1 0,6 -5,4 6,3 
      
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  -8,7 1,1 0,6 -5,4 6,3 

 

EKONOMISK PROGNOS - KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen, har resultat-
prognos för 2009 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2009-12-31 upprättats. 

Resultatprognos kommunen, mkr 

 Budget Bokslut Budget Prognos  
 2008 2008 2009 2009 Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 125,7 133,5 134,3 136,2 1,9 
Verksamhetens kostnader -587,9 -593,8 -603,4 -608,0 -4,6 
Avskrivningar -26,2 -28,4 -31,9 -31,5 0,4 
Verksamhetens      
nettokostnader -488,4 -488,7 -501,0 -503,3 -2,3 
      
Skatteintäkter 399,3 397,9 414,2 399,9 -14,3 
Generella statsbidrag 92,7 97,4 91,9 96,9 5,0 
Finansiella intäkter 1,4 2,3 1,9 1,3 -0,6 
Finansiella kostnader -2,3 -1,9 -5,0 -3,4 1,6 
Resultat före      
extraordinära poster 2,7 7,0 2,0 -8,7 -10,7 
      
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  2,7 7,0 2,0 -8,7 -10,7 
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Balansprognos kommunen, mkr 

    
Tillgångar Utfall  Prognos 
 2008-12-31  2009-12-31 
Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader, tekniska anläggningar,    
maskiner och inventarier 521,8  570,7 
Finansiella anläggningstillgångar 51,4  107,1 
Summa 573,2  677,7 
    
Omsättningstillgångar    
Förråd 1,1  1,1 
Fordringar 41,6  45,0 
Kassa och bank 18,6  43,9 
Summa 61,3  90,0 
    
Summa tillgångar 634,5  767,7 
    
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
    
Eget kapital, 153,9  145,2 
därav årets resultat 7,0  -8,7 
    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 271,7  280,6 
Andra avsättningar 20,3  20,4 
Summa 292,0  301,0 
    
Skulder    
Långfristiga skulder 65,0  197,8 
Kortfristiga skulder 123,6  123,6 
Summa 188,6  321,4 
    
Summa eget kapital,     
avsättningar och skulder 634,5  767,7 
    
Ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser, panter och därmed 150,1  150,1 
jämförliga säkerheter    
Övriga ansvarsförbindelser 5,3  5,3 
Summa 155,4  155,4 
    
Soliditet 24%  19% 
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 
 
 Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Anslagsområde 2008 2009 2009  
     
Kommunstyrelsen     
Kommunfullmäktige -1 430 -2 431 -2 428 3 

Kommunstyrelseförvaltning inkl 
Samhällsbyggnadsavdelningen -96 282 -92 096 -91 616 480 
Lokalförsörjning -17 683 -19 419 -19 419 0 
VA-verksamhet -661 -584 -584 0 
Avfallshantering 90 0 0 0 
Fjärrvärme -896 0 0 0 
Summa -116 862 -114 530 -114 047 483 
     
Bildningsnämnden     
Bildningsnämnden -222 441 -229 273 -229 103 170 
Summa -222 441 -229 273 -229 103 170 
     
Individ- och familjenämnden     
Individ- och familjenämnden -17 148 -18 075 -19 458 -1 383 
Summa -17 148 -18 075 -19 458 -1 383 
     
Omsorgsnämnden     
Omsorgsnämnden -148 640 -148 762 -153 076 -4 314 
Summa -148 640 -148 762 -153 076 -4 314 
     
Miljö- och byggnämnden     
Miljö- och byggnämnden -877 -1 055 -1 414 -359 
Summa -877 -1 055 -1 414 -359 
     
     
Delsumma -505 969 -511 695 -517 098 -5 403 

     
     
Finnansförvaltningen     
Finansförvaltningen 512 938 513 674 508 344 -5 330 
Summa  512 938 513 674 508 344 -5 330 
     
     

SUMMA  6 969 1 979 -8 754 -10 733 
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Kommunstyrelsen räknar med följande avvikelser från 
budget 2009 (tkr): 

Drift 483 tkr 

Investeringar -5.981 tkr 

 
De bedömningar som görs för närvarande beträffande 
driftverksamheten innebär några mindre avvikelser i 
förhållande till budget. 

Ett sammanlagt överskott på 483 tkr prognostiseras. 

Som framgår av nedanstående beskrivning har inom 
vissa verksamheter omfattande åtgärder vidtagits för 
att anpassa till budgeterad kostnadsnivå. De bedöm-
ningar som nu görs är att detta innebär att budgeten 
för 2009 kan hållas och ett visst överskott redovisas. 

Följande kommentarer ges till den siffermässiga redo-
visningen: 

• Lokalförsörjning 

För Samhallfastigheten beräknas ett underskott på 
ca 400 tkr beroende på att hyresintäkter minskar fr 
o m halvårsskiftet samt att kapitalkostnader till 
stor del inte  kan finansieras av intäkterna.  För 
Kindbofastigheten beräknas ett underskott på 200 
tkr då kostnader ej fanns budgeterade p g a den 
planerade försäljningen. 

Underskotten beräknas kunna täckas genom 
minskat underhåll, under förutsättning att det inte 
krävs kostsamma akuta underhållsåtgärder.  

• Kostenhet 

Till 2009 har kostenheten genomfört ett stort antal 
åtgärder för att kunna hålla budget. Vid 2009 års 
start hade bemanningen minskat med 4,115 hel-
tidstjänster, under året kommer ytterligare minsk-
ning att göras i samband med pensionsavgång. 

Restriktioner vid bl a vikarieanskaffning tilläm-
pas, ökat samarbete mellan köken vid sjukdom 
och ledighet för att hålla nere kostnaderna. 

I och med kommunens egen transporttjänst har 
transportkostnaderna minskat. 

Vid inköp av livsmedel och övriga inventarier 
görs noggranna uppföljningar och åtdragningar. 

• Kostnaderna för samhällsbyggnadsavdelningen 
minskas bl a genom återhållsamhet vid inköp av 
inventarier, litteratur och kurser. 

• Antalet ärenden inom överförmyndarverksamhe-
ten ökar därmed bedöms en risk för ett visst un-
derskott. 

• Prognosen för försäkringskostnaderna är ett be-
räknat överskott på 105 tkr p g a återbäring. 

• IT avdelningen beräknas ge ett överskott på 400 
tkr, huvudsakligen beroende på samverkan med 
Ulricehamn bl a avseende gemensam IT chefs-
tjänst. 

• Kostnaderna för lönesystemet har under de två 
första månaderna varit högre än budgeterat p g a 
bl a sjukskrivningar. För helåret beräknas dock en 
kostnad inom budget. 

Målavvikelser 
Ett av målen för lokalförsörjning är att erforderliga 
underhållsåtgärder ska genomföras för att säkerställa 
fastigheternas funktion och tekniska standard. Detta 
bedöms ej kunna uppnås p g a bristande ekonomiska 
resurser. 

Målet med ett långsiktigt förvaltande av kommunens 
gator kommer inte att uppnås, utan inriktningen 
kommer att vara på framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Övergripande mål 
Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastigheterna 
ska vara högst 2 %: målet beräknas inte kunna uppfyl-
las p g a vakanta lokaler i Samhall, Kuben och Kindbo. 

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vida-
retransport till förbränning ska vara högst 530 
kg/hushåll: beräknas uppnås under 2009. 

Oljeuppvärmda lokaler ska konverteras till mer miljö-
vänliga uppvärmningsalternativ. Under 2009 ska samt-
liga kommunala lokaler i Limmared ha konverterats till 
fjärrvärme: beräknas uppnås under 2009. 

Vad gäller målet att öka sysselsättningsgraden och 
minska antalet timanställda pågår inom socialförvalt-
ningen ett tvåårigt projekt med syfte att förbättra dessa 
förhållanden. Dessutom ska tidsredovisningssystemet 
Time Care införas vilket underlättar arbetet. 

De lokala företagarnas omdöme om företagsklimatet 
ska vara så bra att Tranemo kommun rankas bland de 
30 bästa kommunerna i landet i denna del av Svenskt 
Näringslivs årliga undersökning.  

Detta mål uppnås inte då Tranemo rankades som 
nummer 53. 
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Bildningsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Bildningsnämnden räknar med följande avvikelser från 
budget 2009 (tkr): 

Drift  170 tkr 

Investeringar  5.894 tkr 

 
Bildningsnämndens prognos för 2009 visar för driften 
ett beräknat budgetöverskott med 170 tkr. 

Kapitalkostnaderna beräknas i prognosen för 2009 
uppgå till 22 628 tkr, vilket innebär ett överskridande 
med 605 tkr jämfört med budget. Med de stora inve-
steringsprojekt som pågår är kapitalkostnaderna svåra 
att beräkna framåt i tiden, små tidsförskjutningar i ett 
projekt som Tranängskolans ombyggnad påverkar 
snabbt storleken på kapitalkostnaderna. Största orsa-
ken till att budgeten beräknats för lågt för 2009 ligger 
dock på att ett felaktigt beräkningsunderlag använts 
och största differensen finns på område gymnasium, 
där kapitalkostnaderna beräknas överskrida budget 
med 506 tkr.  

Underskottet för kapitalkostnader balanseras av lägre 
kostnader för skolskjutsar, lägre bidrag till kooperati-
ven beroende på lägre antal tillsynstim samt färre barn 
än budgeterat på vissa barnomsorgsenheter bl a Regn-
bågen i Uddebo. 

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 förutsättningar 
och den ekonomiska ram som gäller är ett ständigt 
pågående arbete.  När det gäller avstämning av över-
gripande förutsättningar och mål hänvisas till 2008 års 
kvalitetsredovisning. 

Åtgärder 
Anpassningar i verksamheten till en minskad volym 
pågår hela tiden. Utöver anpassningarna antyder pro-
gnosen att besparingar inte behöver göras för att hålla 
2009 års budgetram. Fortsatt anpassningsarbete inför 
2010 pågår. 

Individ- och familjenämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Individ- och familjenämnden räknar med följande 
avvikelser från budget 2009 (tkr): 

Drift -1.383 tkr 

 

Individ- och familjenämndens nettodriftskostnader 
beräknas vid årets slut redovisa ett negativt resultat på 
totalt -1.383 tkr.  

Framförallt beror det befarade underskottet på försörj-
ningsstödets utveckling som står för -1.200 tkr. Övriga 
delar visar ett prognostiserat underskott på -183 tkr.  

Övergripande mål och målavvikelser 
1. Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden där det är 
relevant och arbetsplaner ska utvärderas regelbundet   

Mätmetod: Löpande samt halvårsvis utvärdering. 

Måluppfyllelse: Förbättring har skett med löpande 
uppföljning månadsvis. Anställning av 1:e soc.sekr 
säkrar rutiner och uppföljning. Målet kommer med stor 
sannolikhet att uppnås. 

2. Missförhållanden bland barn- och unga ska upp-
täckas på ett stadium genom minst ett informationstill-
fälle på varje skola/förskola under året 

Mätmetod: kontrollista fylls i efter varje besök, sam-
manställning vid årets slut. 

Måluppfyllelse: Ambitionen är att utveckla detta arbete 
under året.    

3. Varje medarbetare ska genom ett informationstill-
fälle varannan månad få en ökad medvetenhet kring 
verksamhetens ekonomiska situation. 

Mätmetod: Genomgång av protokoll från förvalt-
ningsmöte, sammanställning vid årets slut. 

Måluppfyllelse: Så här långt har information om verk-
samhetens ekonomi skett vid varje förvaltningsmöte 
varje 14:e dag. Ökad medvetenhet bland medarbetare 
kring ekonomin. 

Målet kommer med stor sannolikhet att uppnås under 
året. 

4. Genom att aktivt följa rättstolkningen inom social-
lagstiftningen arbeta för att 95% av alla överklagningar 
i länsrätt och kammarrätt lämnas utan bifall. 

Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning vid 
årets slut. 

Måluppfyllelse: Till och med 2009-05-06 har målet 
uppnåtts med 100 %. Hela 2008 också 100 %. 
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5. Efter introduktionstidens slut ska 70 % av kommu-
nenplacerade flyktingar vara självförsörjande efter 
introduktionsperiodens slut  

Mätmetod: Löpande statistik,  sammanställning vid 
årets slut.  

Måluppfyllelse: 5 av 7 kvarvarande personer i intro-
duktion från 2007 är självförsörjande idag, varför målet 
sannolikt kommer att uppnås.  2009. (2008 74 %)  ( 2007  
83% ). 

Åtgärder 
Individ- och familjenämnden har med Vita villan-
projektet avsikten att arbeta med att få ut arbetslösa 
ungdomar i sysselsättning, arbete eller utbildning och 
därigenom förhindra behovet av försörjningsstöd. 
Dock finns ingen möjlighet att helt stoppa de ökade 
kostnaderna för försörjningsstöd med hänvisning till 
de mycket svåra yttre omständigheter som råder med 
beaktande av högre arbetslöshet, lågkonjunktur, 
finanskris och ändringar i andra trygghetssystem. 

Med hänvisning till detta är det motiverat att individ- 
och familjenämnden hos kommunfullmäktige begär 
om ett tilläggsanslag på 1.200 tkr för att täcka det befa-
rade underskottet för försörjningsstödet. 

Omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Omsorgsnämnden räknar med följande avvikelser från 
budget 2009 (tkr): 

Drift -4.314 tkr 

Investeringar -58 tkr 

 

Verksamheten visar totalt ett prognostiserat underskott 
på -4.364 tkr till årets slut.  

Framförallt beror det befarade underskottet på att 
hemvården, framförallt i den södra kommundelen, 
fortfarande har ett utökat behov av hemtjänst både när 
det gäller antal brukare och insatser, vilket ger ett 
underskott med 2.040 tkr samt att den omstrukturering 
som har budgeterats under servicehus med 3.000 tkr 
endast beräknas klara hem 830 tkr i år utifrån de för-
ändringar som planeras på Solbacken.  

Det blir ett underskott på 500 tkr eftersom en föränd-
ring av LSS-lokalerna inte kan göras förrän tidigast 
halvårsskiftet 2010 som en del av en kommunöver-
gripande strukturförändring. 

Sjuksköterskeorganisationen har minskat sitt under-
skott rejält från föregående år, men visar ändå ett pro-
gnostiserat underskott på -790 tkr. Externa platsköp 
inom LSS och psykiatrin visar ett befarat underskott 

med -637 tkr, men här föreslår socialförvaltningen att 
budgetreserven på 600 tkr avsätts. 

Övergripande mål och målavvikelser 
Kommunfullmäktige har 2007-11-26 för varje nämnd 
beslutat om verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. För omsorgsnämnden fastställdes följande 
mål: 

 

Ekonomi 
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i budget-
processen och i den ekonomiska uppföljningen för att 
skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk hushåll-
ning”. 

Hur skall målet mätas? 

Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgsför-
valtningens verksamheter skall till varje tertialrapport 
göra en egen ekonomisk utfallsprognos för årets verk-
samhet. 

Resultat 

Det pågår ett arbete för att öka enheternas delaktighet i 
budgetarbetet. Till denna budgetuppföljning har varje 
enhetschef fått göra en beskrivning av verksamheten 
samt en ekonomisk prognos. Utbildning kommer att 
anordnas till hösten när det gäller grundläggande 
ekonomi- och budgetkunskap. Målet därmed delvis 
uppfyllt. 

 

Personal 
För att vara en god arbetsgivare skall antalet medar-
betare 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 omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Resultat 

En arbetsgrupp, ledd av förvaltningens verksamhets-
utvecklare, som bestått av chefer och fackliga repre-
sentanter har haft uppdraget att skapa en projektplan 
för att möjliggöra hur sysselsättningsgraderna kan 
höjas för omsorgsförvaltningens vård- och omsorgs-
personal.  

I projektet ingår även andra delar som att se över möj-
ligheterna till olika former av arbetstidsmodeller, flex-
tid, övrig bemanningspolitik och införande av be-
manningssystemet Time-Care. Projektet startades den 1 
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februari i och med att en projektledare anställts. Finan-
siering sker via statliga stimulansmedel. 

Målet har mycket goda möjligheter att uppnås. 

 
Brukare 
Omsorgsnämndens brukare skall känna sig trygga 
även när de har behov av nämndens vård- och om-
sorgsinsatser. 

Hur skall målet mätas? 

Minst 85 % av alla brukare inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde skall uppleva att de känner trygg-
het. 

Resultat 

Socialstyrelsen och SKL gör årligen nöjd-kundunder-
sökningar inom äldreomsorgen där utfallet kan använ-
das för att mäta målets uppfyllnad. Dessa resultat 
kommer senare under året. Undersökningarna gav 
förra året Tranemo kommun mycket höga betyg, men 
ändå nåddes inte talet 85 %, varför det bör funderas 
vidare om talet är för högt satt. 

 

Verksamhet 

Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda boen-
deplatser konverteras till annan boendeinriktning. 

Hur skall målet mätas? 

Senast till år 2010 skall antalet demensplatser ökat med 
minst 16 platser inom omsorgsnämndens särskilda 
boendeformer för äldre. 

Resultat 

Till omsorgsnämnden ligger ett förslag på att göra 
ytterligare ett demensboende med åtta boendeplatser 
på Glimringe. I så fall blir målet delvis uppfyllt. 

 
Nyckeltal 

När det gäller nyckeltalen så syns att antalet färdtjänst-
resor verkar minska, men kostnaderna per resa ligger 
högre, något som stämmer ganska väl överens med 
den förväntade utvecklingen då det budgeterats för fler 
kostsamma arbetsresor. Men även antalet riksfärd-
tjänstresor verkar minska, varför färdtjänsten totalt 
möjligen kan komma att göra ett mindre överskott.  

Beläggningen på rehab-/korttidsplatser har gått ner och 
det planeras därför att eventuellt flytta in samtliga 
korttidsplatser och växelvårdsplatser till Resurs-
centrum. 

Åtgärder 
Med anledning av att driftsbudgeten visar ett större 
prognostiserat underskott på 4.314 tkr så måste om-
sorgsnämnden vidta åtgärder för att kunna uppnå 
budgetbalans. 

Socialförvaltningen har på arbetsutskottets uppdrag 
redan sammanställt ett dokument där möjligheterna till 
ytterligare verksamhetsanpassningar presenteras i den 
nivå som krävs för att nå budgetbalans under 2009. En 
diskussion hölls på arbetsutskottets sammanträde den 
29 april och diskussionen kommer att fortsätta på 
arbetsutskottets sammanträde den 27 maj. 

Miljö- och byggnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Miljö- och byggnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2009 (tkr): 

Drift -359 tkr 

 

Den rådande lågkonjunkturen påverkar även Miljö- 
och byggnämndens verksamhetsområde. Byggverk-
samheten märks tydligast, där antalet inkomna ären-
den har minskat och bedömningen är att det fortsätter 
så under resten av året. Ett underskott beräknas till 
100 tkr.  

För Planverksamheten beräknas ett sammanlagt un-
derskott på 279 tkr, främst p g a att ambitionsnivån 
(och därmed kostnaderna) för planarbetet är högre än 
budgeterat. Kostnaderna för pågående detaljplaner 
totalt beräknas att täckas till viss del. För 2009 innebär 
det dock att kostnaderna för budgetplaner överstiger 
budgeten. Det nödvändiga arbetet med att bygga upp 
planverksamheten för att producera egna detaljplaner 
och effektivisera hanteringen av äldre detaljplaner 
kommer att belasta 2009 års budget men ger på sikt 
kostnadsbesparingar.   

Intäkterna från inkomna ärenden avseende Avlopps-
tillsyn beräknas bli högre än budgeterat, vilket progno-
stiseras generera ett överskott på 40 tkr. Området Luft-
vård beräknas resultera i ett underskott på 20 tkr. 

Övergripande mål 
Fakturering av de årliga tillsynsavgifterna ska ske 
under första kvartalet. 

De fasta, årliga miljötillsynsavgifterna har inte fakture-
rats under det första tertialet. Detta beräknas ske under 
maj-juni istället. Detta till följd av mer arbete än beräk-
nat utifrån ny miljöbalkstaxa från årsskiftet med nytt 
klassningssystem som bl a medför behov av att lägga 
mer tid på de inspektioner som genomförs ute hos 
olika verksamhetsutövare. 
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Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med intern 
kontroll samt styrning av verksamhet relaterat budget, 
tertialvis. 

Ekonomiskt resultat följs upp vid samtliga nämnds-
sammanträden. Tjänstegarantierna på samtliga områ-
den efterlevs. 

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och ändamåls-
enliga arbetsrutiner för att säkerställa ett effektivt och 
rättssäkert myndighetsarbete. 

Fem nya arbetsrutiner har inrättats, primärt inom 
planområdet, vilka ska förenkla arbetet.  

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka sin 
självfinansieringsgrad med minst två procentenheter 
under året. 

Målet beräknas inte kunna uppfyllas, mot bakgrund av 
lämnad prognos. 

Åtgärder 
För att minska underskottet under 2009 för planverk-
samheten diskuteras omprioritering och senarelägg-
ning av pågående detaljplaner. Det kan även vara 
nödvändigt att bara påbörja nya detaljplaner som har 
full kostnadstäckning under pågående planarbete. Det 
är också nödvändigt att effektivisera planarbetet och 
använda mer intern personal istället för konsulter. 
Detta innebär kostnader i ett uppbyggnadsskede men 
mindre externa kostnader på sikt. Stadsarkitekten 
kommer också under en period av färre inkommande 
ärenden att arbeta mer med enkla planförfaranden.  

Taxan för plankostnader i bygglov bör också ses över.  

Förhoppningen är att ROT-avdraget och övriga insat-
ser i samhället gör att byggandet kan ta fart igen och 
ärendemängden ökar för byggverksamheten.  

 

Tranemobostäder AB 

Marknad 
Lägenhetsvakanserna är 5% eller 43 st, en fördubbling 
mot föregående år. Dessvärre tror vi att vakanserna 
kommer öka något mer under resten av 2009 och räk-
nar med ett snitt på ca 44 st. Höga vakanser märks inte 
bara på hyresförlusterna som ökar utan även på ökade 
uppvärmningskostnader i de fall vi hyr ut med kallhy-
ra.  

Lokalvakanserna uppgår till ca 20%, några mindre 
förfrågningar finns.  

Bolaget har 846 lägenheter. 

Personal 
Tranemobostäder har 17 anställda.  

Hittills har vi haft en stabil situation med låg personal-
omsättning. En bovärd har valt att lämna bolaget 
kommande period och en bovärd kommer gå i pension 
innan året är slut. I samband med dessa avgångar ser 
vi en möjlighet att ändra om organisationen. 

Förvaltningskostnader 
Underhåll 

Fastigheterna är i stort behov av underhåll.  

Målning av fasader och fönster, uppdatering av utemil-
jöer samt byte av vitvaror är områden som vi ständigt 
arbetar med och behovet är stort. 

Därutöver har vi några större projekt som är ute för 
anbudsräkning: tillbyggnaden av Solgårdsgatan 1 i 
Tranemo, renovering/ombyggnad av 12 lägenheter på 
Södra Vägen 24-26 i Limmared samt renovering av 
balkonger och loftgångar på Solgårdsgatan 1/Storgatan 
31 i Tranemo. 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs löpande. 

Energideklarationerna är upphandlade och pågår. 
Kostnaden är beräknad till totalt 830 tkr för hela be-
ståndet. 

Drift 

Elkostnaden följer budget. 

Uppvärmningskostnaderna ser gynnsamma ut. Olje-
priset har hittills varit lägre än budgeterat men de 
lägenheter som är vakanta och som hyrs ut med kall-
hyra minskar besparingen något. 

Datorer och mjukvara har uppdaterats. 

Finansiering 
Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 149 miljoner.  

Amortering sker med 730 tkr per år vilket motsvarar ca 
0,49%.  

Samtliga lån ligger idag hos Sparbanken i Tranemo, 
under april hade vi en ränta på 1,45%, för maj har vi en 
ränta på 1,05%, prognosen bygger på att denna ränta 
håller året ut. 

Budget 2009 har en snittränta på 3,75%. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat beräknas bli högre än 
budget och den största faktorn är räntekostnaden. 
Kraftigt ökade vakanser och stort underhållsbehov 
reducerar vinsten som den just nu fördelaktiga räntan 
bidrar med. 
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Större händelser som påverkar bolaget  är den till-
byggnad som planeras för en befintlig hyresgäst på 
Solgårdsgatan 1 i Tranemo och som innebär en flytt av 
vårt eget kontor, samt en omfattande renovering av 12 
lägenheter i Limmared. 

TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 
Tranemo Utvecklings AB har under första tertialet 
bedrivit verksamhet med uthyrning av lokaler på 
fastigheterna: 

Ömmestorp 1:27 (del av) 

Moghult 1:223 

Limmared 25:1 

Genhöve 2:2  

Budget för 2009 innebär en beräknat vinst på 551 tkr. 
Resultatmässigt ligger vi något över budget det första 
tertialet. Omsättningen är något lägre, detta beroende 
på att hyrorna delvis är baserade på räntenivån. 

För närvarande står vi inför stora utmaningar. Den 
rådande lågkonjunkturen innebär att industrin nu ser 
över sin verksamhet, de gör strukturförändringar, 
hopslagningar av verksamheter och försäljningar av 
enheter. Detta innebär att vi måste vara lyhörda och 
vara med innan något har hänt. Vi deltar idag i fyra 
projekt där arbetstillfällen står på spel. Om Tranemo 
”förlorar” dessa affärer kommer vi att förlora ca 300 
arbetstillfällen. Om Tranemo ”vinner” dessa fyra affä-
rer får vi utökning på minst 200 arbetstillfällen. 

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom budgetra-
men. 

Förändringar 
Vi kommer att ansöka om ett utökat låneutrymme, för 
att få en större handlingsfrihet i ovan nämnda projekt. 

Målavvikelser 
Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen angivna 
målen för verksamheten. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
 Prognos 

2009 
Utfall 
2008 

Utfall 
2007 

KOMMUNSTYRELSEN 
   

Fjärrvärme    
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 650 650 613 
Köpt värme (MWh) 40 000 38 500 38 232 
Såld värme (MWh) 36 000 34 650  

VA-verksamhet    
Antal VA-abonnenter 3 215 3 214 3 208 
Tillverkad vattenmängd, m3 775 000 865 000 906 000 
Debiterad vattenmängd, m3  560 000 571 000 581 000 

Renhållning    
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 712 1 767 1 817 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 318 2 274 2 193 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 461             451 428 

Gator och vägar    
Gator och vägar (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 96 000 100 000 97 000 
Vinterväghållning (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 11 000 9 664 11 024 
Belysning, antal ljuspunkter 4 143          4 143 4 143 

BILDNINGSNÄMNDEN 
   

Grundskola    
Antal elever i grundskolan  1 442 1 486 1 537 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  86 748 80 210 75 061 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 40 779 40 794 39 144 

Gymnasium    
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasiet 616 608 577 
därav antal elever i Tranemo gymnasieskola 
varav elever folkbokförda i Tranemo kommun 

415 
353 

407 
352 

377 
335 

Barnomsorg    
Antal barn förskola/fritidshem (2007=snitt jan-aug) 769 773 798 
Bruttokostnad per barn i förskola/fritidshem (kr) 55 599 55 634 51 559 
Antal barn i familjedaghem (2007=snitt jan-aug) 46 44 48 
Bruttokostnad per barn i familjedaghem (kr) 52 500 54 205 52 146 
Antal barn i kooperativ barnoms (2007=snitt jan-aug) 52 49 53 
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr) 78 808 82 796 61 277 
    

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 
1:a tertial 

2009 

  

Institutionsvård barn/unga    
Antal  2 4 6 
Antal vårddagar 240 232 923 
Genomsnittlig dygnskostnad 2 580 3 965 3 199 

Institutionsvård vuxna    
Antal 3 * * 
Antal vårddagar 253 * * 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 618 * * 

Familjehem barn/unga    
Antal  14 10 20 
Antal vårddagar 1 431 * * 
Genomsnittlig dygnskostnad 479 604 496 
varav omkostnadsdel  139 106 * 

Familjhem vuxna    
Antal 1 0 0 
Antal vårddagar 2   
Genomsnittlig dygnskostnad 1 470 * * 
varav omkostnadsdel 0 * * 

Försörjningsstöd 1 196 500 2 676 189 1 929 063 
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 54 38 32 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 5 585 5 916 5 002 
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 1:a tertial 

2009 
Utfall 
2008 

Utfall 
2007 

OMSORGSNÄMNDEN 
   

Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 481 433 473 
Antal enkelresor 2 221 7 222 8 144 
Nettokostnad/enkelresor 233 215 165 

Riksfärdtjänst    
antal personer 6 29 31 
antal enkelresor 34 136 141 
Nettokostnad/enkelresa 1 804 2 046 1 707 

Övrigt    
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl  
rehab platser 71 % 

 
79 % 85 % 

Antal utskrivningsklara patienter 100 378 341 
    

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN    

Bygglov och bygganmälningar    
Antal bygglov diarieförda ärenden 105 147 158 
Bygganmälningar, diarieförda ärenden 90 122 110 

Miljöverksamhet    
Värmeanläggningar 51 54 36 
Livsmedelslokalgodkännande 50 40 44 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2009 inklusive ombudgeteringar uppgår till 80 221 tkr netto. 

Bokslutsprognos investeringar 
(Belopp i tkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 090430 Budget prognos Avvikelse 
     
Kommunstyrelsen 23 669 71 129 77 111 -5 982 
     
Bildningsnämnden 314 8 374 2 480 5 894 
     
Individ- och familjenämnden 0 4 4 0 
     
Omsorgsnämnden 329 714 768 -54 
     
TOTALT 24 312 80 221 80 363 -142 
varav     
skattefinansierad verksamhet 17 040 49 955 47 408 2 547 
taxefinansierad verksamhet 7 272 30 266 32 955 -2 689 

 
 

Kommentarer 
Investeringsbudgeten 2009 omfattar totalt 80,2 mkr 
vilket är en betydlig lägre nivå än de senaste åren. Det 
beräknade utfallet förväntas ligga väldigt nära budget, 
-142 tkr. Avvikelserna är dock stora för såväl kommun-
styrelsen (-5 982 tkr) som bildningsnämnden (+ 5 894 
tkr). Under årets fyra första månader har 24,3  mkr 
(30,3%) förbrukats. 

En stor del av investeringsbudgeten (70 %) är fördelad 
på ett mindre antal projekt (belopp i tkr): 

Benämning Budget 

Ombyggnad Tranängskolan  25 723 
Fjärrvärme 13 234 
Utbyggnad återvinningscentral 6 088 
Förnyelse VA-ledningsnät 3 560 
Överföringsledningar 3 098 
Pumpstationer o VA-verk 4 647 
 56 350 

 
Anslaget för fjärrvärme avser en summering av Tra-
nemo, Limmared och Dalstorp. Större delen av ansla-
get, 11,3 mkr avser Limmared.  

 

 

Prognosen för de aktuella projekten redovisas nedan. 
Utfallet beräknas bli 58,1 mkr av budgeterade 56,3 mkr 
vilket motsvarar 103 % av anslagen.  

Benämning Prognos 

Ombyggnad Tranängskolan  25 723 

Fjärrvärme 14 973 

Utbyggnad återvinningscentral 6 088 

Förnyelse VA-ledningsnät 3 560 

Överföringsledningar 3 098 

Pumpstationer o VA-verk 4 647 

 58 089 

 

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till inve-
steringsbudget/prognos. 

Kommunstyrelsen 
På investeringssidan beräknas ett underskott på 5 980 
tkr. Underskottet beror främst på förvärvet från TUAB 
av fd Samhallsfastigheten. 

Ombyggnad Tranängskolan: etapp 3 beräknas färdig-
ställas till sommaren, upphandling av etapp 4 (om-
byggnad mellanstadiet) pågår, beräknad byggstart 
efter sommaren. 
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Fjärrvärme Limmared: under hösten 2009 beräknas 
inkopplingen av fjärrvärmeabonnenter i Limmared att 
påbörjas.  

Arbetet med överföringsledningar mellan Ölsremma 
och Dalstorp pågår och beräknas vara klart i nov 2009, 
näst på tur står överföringsledning mellan Dalstorp, 
Nittorp och Ljungsarp. 

Belysningsanläggningar: under 2009 beräknas ca 1 200 
tkr mer än budgeterat att förbrukas, medel finns avsat-
ta i plan för 2010. Projektet beräknas vara klart under 
hösten 2009. 

Bildningsnämnden 
Investeringsbudgeten för 2009 inkl överskott från 
tidigare år förväntas inte utnyttjas. Prognosen anger ett 
förväntat investeringsutfall på 2 480 tkr mot budget 8 
374 tkr. För investering i ny bokbuss var avsatt 2 500 
tkr i budgeten, men den investeringen förväntas inte 
falla ut förrän under 2010. För övrigt är vi återhåll-
samma med investeringar i syfte att inte dra på oss 
kapitalkostnader för 2010 och framåt. 

Omsorgsnämnden 
Sammanlagt finns för 2009 i budget 714 tkr som ska 
användas till, inventarier, datorer och vårdarutrust-
ning. 

Investeringsbudget beräknas vid årets slut redovisa ett 
utfall på -58 tkr. 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2009-03-31 
 
Befolkningsutveckling 2002-2009 
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 
2008-12-31 11 721 
2009-03-31 11 709 
Befolkningsförändring 2009 -12 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2008 samt kvartal 1 2009 
       
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 
Levande födda 27 31 33 27 118 23 
Avlidna 33 37 32 36 138 34 
Födelsenetto -6 -6 1 -9 -20 -11 
       
Inflyttade 104 128 161 119 512 102 
Utflyttade 95 115 163 148 521 103 
Flyttningsnetto 9 13 -2 -29 -9 -1 
       
Summa 3 7 -1 -38 -29 -12 
 

Åldersfördelning per 2003-12-31 - 2008-12-31 
 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 

0-6 år 856 843 834 811 795 813 

7-15 år 1 559 1 515 1 465 1 429 1 387 1 336 

16-19 år 634 648 645 693 706 709 

20-40 år 2 718 2 714 2 632 2 539 2 576 2 549 

41-64 år 3 802 3 809 3 859 3 913 3 925 3 919 

65-79 år 1 565 1 585 1 593 1 591 1 622 1 662 

80- w år 753 780 776 766 739 733 

       

Summa 11 887 11 894 11 804 11 742 11 750 11 721 

 

Arbetsmarknad per 30/4 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Öppet arbetslösa 1,6% 1,4% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 2,6% 

Andel i program 1,0% 1,2% 1,2% 1,5% 0,4% 0,4% 1,1% 

Summa 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 1,2% 1,1% 3,7% 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun skall budget- och verksamhetsuppföljningarna inkludera en 
finansiell rapport. 

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2009-04-30 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 12 255 

Långfristig upplåning 65 000  Övrigt 0 

TOTAL UPPLÅNING 65 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

   Summa 36 255 

     

   Medelsförvaltning, tkr  

Utlämnade lån, tkr   Obligationer  

Kortfristig utlåning   Nominellt värde 0 

Långfristig utlåning 33 800  Marknadsvärde 0 

TOTAL UTLÅNING 33 800    

   Prognostiserad genomsnittlig 

NETTOLÅNESKULD 31 200  ränta 2009: 1,6% 

 

Per den 30 april är låneskulden oförändrad jämfört 
med årsskiftet. För att finansiera årets investeringar har 
kommunen dock lånat upp ytterligare 25 mkr i maj. 

TUAB har i en skrivelse från den 11 maj begärt utökad 
lånelimit med 60 mkr under 2009. Även kommunen 
kan komma att behöva låna mer än vad som budgete-
rats på grund av en förväntad negativ budgetavvikelse 
för nämnderna och stora investeringar. 

Vid årsskiftet 2008-12-31 uppgick kommunens låne-
skuld till 65 mkr. Ingen förändring av låneskulden har 
skett under årets första fyra månader. Dock har låne-
skulden utökats med 25 mkr i början av maj. Per den 30 
april hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 
33,8 mkr till kommunens helägda bolag Tranemo Ut-
vecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB har mins-
kat med 4,2 mkr under året i samband med att bolaget 
sålt Samhallfastigheten till kommunen. 

TUAB har under maj månad lämnat in en begäran till 
kommunfullmäktige om utökad lånelimit med 60 mkr. 
En av orsakerna är att bolaget beslutat att köpa en 
nybyggd fastighet av ett företag i kommunen. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bolagets finan-
sieringsbehov tillgodoses via kommunen. En utökning 
av TUAB:s lånelimit med 60 mkr, i enlighet med bola-
gets framställan, innebär att bolaget ges möjlighet att 
utöka sin låneskuld till cirka 94 mkr under 2009. TUAB 
skulle därigenom utgöra en relativt betydande del av 
kommunkoncernens balansomslutning. 

 

 

Kommunens likvida medel per den 30/4 är på ungefär 
samma nivå som vid motsvarande tidpunkt förra året. 
Skillnaden är ca 1 mkr. Tillsammans med den check-
kredit som kommunen har tillgång till så är likvidite-
ten på en tillräcklig nivå för att kommunens betal-
ningsberedskap ska kunna anses vara säkerställd. 

Nettolåneskuld 2003-2009 
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

      BNP       KPI       Arbetslöshet 

   2009 2010  2009 2010  2009 2010 

Nordea maj  -3,8 1,8  -0,5 1,1  8,6 10,4 

EU-kommissionen maj  -4,0 0,8  1,6 0,7  8,4 10,4 

Riksbanken apr  -4,5 1,3  -0,3 1,3  8,7 10,7 

Regeringen apr  -4,2 0,2  -0,4 0,3  8,9 11,1 

SKL apr  -3,8 0,7  0,0 0,7  9,6 11,5 

KI mar  -3,9 0,9  -0,3 0,8  8,7 10,7 

Genomsnitt   -4,0 1,0  0,0 0,8  8,8 10,8 
 
 

 
Skatteunderlagsprognoser 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 

SKL1, apr 2009 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7 13,6 

VP092, apr 2009 5,2 0,6 0,6 2,0 3,1 12,2 

ESV3, mars 2009 5,0 0,9 0,4 2,1 2,6 11,5 

SKL1, feb 2009 5,0 2,3 1,6 3,7 6,0 20,0 

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Regeringen (vårpropositionen) 
3.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
Stibor 3 mån 
2008-05-01 – 2009-04-30 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
2000-2009 
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Konsumentprisindex, inflationstakt 
maj 2008 – april 2009 
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