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EKONOMISK ÖVERSIKT

Allmänt

I Tranemo kommun upprättas kommun-

/koncernövergripande budget- och verksamhets-

uppföljningar med ekonomiska prognoser i april

samt augusti varje år. Tertialrapport/delårs-

bokslut upprättas per den sista augusti och om-

fattar ekonomisk översikt, resultat- och balans-

räkning samt prognos avseende årets ekonomis-

ka utfall.

Ekonomiskt resultat

I årets första ekonomiska prognos för kommu-

nen, per 2010-04-30, prognostiseras ett ekono-

miskt resultat för 2010 uppgående till 10,6 mkr

(koncernen: 10,1 mkr).

Det prognostiserade ekonomiska resultatet in-

kluderar samtliga pensionskostnader, det vill

säga även förändringen av den tidigare ansvars-

förbindelsen redovisas över såväl resultat- som

balansräkning. Tranemo kommun redovisar

sedan 2005, i enlighet med beslut i kommunfull-

mäktige, samtliga pensionsåtaganden som av-

sättning i balansräkningen.

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till

+4,9 mkr - årets ekonomiska resultat är budgete-

rat till 5,7 mkr. En viktig orsak till den positiva

avvikelsen är att utfallet för finansförvaltningen

förväntas bli hela 13,1 mkr bättre än budgeterat.

När det gäller intäkterna från skatter och utjäm-

ning är prognosen att utfallet blir 8,3 mkr högre

än budgeterat. Det förväntas dock överskott även

när det gäller andra poster inom finansförvalt-

ningen:

- Pensionskostnader,

arbetsgivaravgifter +3,7 mkr

- avskrivningar, kapitalkostnader +0,1 mkr

- finansnetto +1,0 mkr

Nämnderna prognostiserar sammantaget att

överskrida de ekonomiska ramarna med totalt

cirka 8,3 mkr. Det är framförallt socialnämnden

(-7,2 mkr) som räknar med underskott mot bud-

get. Även kommunstyrelsen (-1,0 mkr) och miljö-

och byggnämnden (-0,3 mkr) räknar dock med

ett sämre ekonomiskt resultat än budgeterat.

Smärre överskott mot budget prognostiseras för

bildningsnämnden (+0,2 mkr).

Resultatutveckling

Den ekonomiska prognosen innebär att 2010 års

ekonomiska resultat beräknas bli betydligt för-

bättrat jämfört med 2009. För koncernen innebär

prognosen en resultatförbättring med 7,4 mkr.

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas

uppgå till -3,5 mkr (före skatt), vilket innebär en

resultatförsämring med 2,7 mkr jämfört med

2009, beroende på högre vakansgrad och ett stort

fastighetsunderhållsprojekt i Limmared. Trane-

mo Utvecklings AB räknar med ett positivt eko-

nomiskt resultat på cirka 1,0 mkr under 2010.

För kommunens del innebär det prognostiserade

ekonomiska resultatet att balanskravet uppnås.

Även målet att det ekonomiska resultatet skall

vara minst 1,5 % av skatter och utjämning upp-

nås. För att uppnå målet under 2010 krävs ett

ekonomiskt resultat på 7,7 mkr.

Resultatutveckling 2006-2010
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster

Resultatutveckling 2006-2010,
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster
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Avstämning balanskravet

Trots det prognostiserade positiva resultatet för

2010 är det inga jättestora marginaler ned till

Kommunallagens krav om ekonomi i balans.

Orsaken är att ”den gamla” pensionsskulden

(dvs pensionsrättigheter intjänade till och med

1997) prognostiseras minska under 2010. Med

hänsyn taget till att det i redovisningen görs

avsteg från den s.k. ”blandmodellen” när det

gäller redovisningen av pensionskostnader så är

det resultat som prognostiseras cirka 3,5 mkr

utöver vad som krävs för att uppnå kravet på

ekonomisk balans. Tranemo kommun har upp-

nått kravet varje år sedan införandet år 2000.

Årets resultat enligt
resultatprognos +10,6

Pensionskostnader -
avsteg från blandmodellen -7,1

Avstämning balanskravet +3,5

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 öka med 1,6 pro-

centenheter jämfört med 2009 års nivå.

Soliditetsutveckling 2006-2010, kommunen

Inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank

Investeringar

Årets nettoinvesteringar prognostiseras av för-

valtningarna att uppgå till 62,2 mkr (total inve-

steringsbudget 2010 inklusive ”ombudgetering”

av ej förbrukade anslag 2009: 58,4 mkr).

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnadsav-

delningen) förfogar över huvuddelen (48,1 mkr)

av investeringsbudgeten för 2010.

Investeringsutfallet t o m 2010-04-30 uppgår till

12,8 mkr (utfall jan-april 2009: 24,2 mkr).

Kommunstyrelsen har förslagit att kommunfull-

mäktige ska besluta att utöka investeringsbudge-

ten 2010 med 8,3 mkr för nybyggnation av för-

skola vid Tranängskolan. Om kommunfullmäk-

tige beslutar enligt förslaget kommer detta följ-

aktligen att påverka budgeten och prognosen för

investeringarna 2010.

Kommunfullmäktige har angivit som mål att

över tid bör alla investeringar självfinansieras.

Målet förväntas inte uppnås under 2010. Den

prognostiserade självfinansieringsgraden 2010

uppgår till 71 procent.

Nettoinvesteringar 2006-2010

Självfinansieringsgrad 2006-2010
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Gradvis återhämtning

Det fria fallet i den globala konjunkturen brom-

sades upp i mitten av 2009. Sedan förra somma-

ren har det skett en gradvis återhämtning till

exempel i världshandeln, som drabbades av ett

dramatiskt fall i samband med sammanbrottet på

de finansiella marknaderna hösten 2008. Histo-

riska erfarenheter talar dock för att återhämt-

ningen efter en djup finansiell kris blir långsam

och ”hackig”, eftersom långt ifrån alla finansiella

”surdegar” har hunnit jäsa färdigt. Den senaste

tidens tumult kring Greklands och andra skuld-

satta länders statsfinanser är ett talande exempel

på att det återstår stora problem.

Trots att konjunkturen nu vänder uppåt så räk-

nar ingen med att det stundar gyllene tider för

den svenska kommunsektorn. På grund av den

svaga återhämtningen på arbetsmarknaden och

måttliga löneökningar, blir det en mycket svag

tillväxt i skatteunderlaget under 2010 och 2011.

När det tillfälliga konjunkturunderstödet upphör

2011, försvagas kommunsektorns ekonomi.

Tranemo kommun – förbättrat resultat
2010

Den ekonomiska prognosen för Tranemo kom-

mun 2010 innebär en resultatförbättring med 10,3

mkr jämfört med 2009, efter två år med försämrat

ekonomiskt resultat.

Kommunfullmäktige har specificerat vad som är

”god ekonomisk hushållning” i Tranemo kom-

mun genom att besluta om ekonomiska mål:

 Kommunen ska årligen ha ett positivt eko-

nomiskt resultat som motsvarar 1,5 procent

av intäkterna från skatteintäkter och statsbi-

drag

(2010: cirka 7,7 mkr).

 Kommunens soliditet ska bibehållas på da-

gens nivå.

 Över tid bör alla investeringar självfinansie-

ras,

d v s självfinansieringsgraden bör vara 100

procent.

Nivån på det ekonomiska resultatet enligt pro-

gnosen för 2010 innebär att det viktigaste eko-

nomiska målet uppnås, det som avser nivån på

det ekonomiska resultatet. Även målet att bibe-

hålla nivån på soliditeten förväntas uppnås. Må-

let att självfinansiera samtliga investeringar be-

räknas dock inte uppnås.

Det är viktigt för dagens och morgondagens

invånare i Tranemo kommun att kommunen

långsiktigt kan upprätthålla ett tillräckligt eko-

nomiskt resultat, åtminstone i storleksordningen

8 mkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % av skatter och

utjämning. Genom att ha ett resultat på denna

nivå kan åtminstone en stor del av investeringar-

na finansieras med egna medel. En sund ekono-

mi innebär också att verksamheterna kan ges så

stabila planeringsförutsättningar som möjligt.

Eftersom kommunen gör så omfattande invester-

ingar så är det särskilt viktigt att upprätthålla en

långsiktigt hållbar resultatnivå. När kommunens

ekonomiska resultat försämras ökar behovet av

att låna, vilket innebär högre finansiella kostna-

der och därmed försämras de ekonomiska förut-

sättningarna för verksamheten.

Kraftigt förbättrade ekonomiska förut-
sättningar inför 2011

De ekonomiska förutsättningarna för de närmas-

te åren är kraftigt förbättrade jämfört med tidiga-

re bedömningar. Ett orosmoln inför framtiden är

dock befolkningsutvecklingen. Under 2009 mins-

kade invånarantalet i Tranemo kommun med 99

invånare. Under första kvartalet 2010 är dock

invånarantalet i princip oförändrat jämfört med

årsskiftet.

Osäkerheten om de ekonomiska förutsättningar-

na för de kommande åren är betydande. Erfaren-

heterna visar att det kan komma att ske stora

förändringar i förutsättningarna, inte minst kan

utfallet i kostnadsutjämningssystemen mellan

kommunerna bli något annat än vad som nu

antas. När det gäller utjämningen mellan kom-

muner pågår även en översyn från statens sida,

vilken kan komma att leda till förändringar läng-

re fram i planperioden.

För stora grupper av kommunens medarbetare

har nu träffats avtal, på central nivå, om löneut-

vecklingen de kommande åren. Avtalen innebär

beräknade kostnadsökningar på mellan 3,5 och

3,85 procent över två år. Detta motsvarar den

nivå som har kalkylerats med i den ekonomiska

planeringen för 2010 och 2011.

De senaste åren har nämnderna sammantaget

redovisat förhållandevis stora underskott mot

budget. 2009 handlade det om 5,7 mkr, 2010
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uppgår det prognostiserade underskottet till 8,3

mkr, vilket i så fall blir ett nytt underskottsrekord

för nämnderna under 2000-talet.

Att verksamheterna uppvisar god budgetfölj-

samhet är självklart en viktig förutsättning för att

klara balansen mellan intäkter och kostnader. Det

är de ekonomiska förutsättningarna som sätter

gränserna för verksamheten.

Niklas Anemo

Ekonomichef
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
- UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL

Kommunstyrelsen

Under förutsättning att Kindbo säljs under året

beräknas målet på högst 2 % vakanta lokaler att

uppnås.

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för

vidaretransport till förbränning ska vara högst

530 kg/hushåll. Målet beräknas uppnås under

2010.

Oljeuppvärmda lokaler ska konverteras till mer

miljövänliga uppvärmningsalternativ. Under

2010 ska samtliga kommunala lokaler i Grimsås

ha konverterats till alternativ värme. Målet be-

räknas uppnås under 2010.

Vad gäller målet att öka sysselsättningsgraden

och minska antalet timanställda pågår inom soci-

alförvaltningen ett tvåårigt projekt med syfte att

förbättra dessa förhållanden. Dessutom har tids-

redovisningssystemet Time Care införts inom

socialförvaltningen vilket underlättar arbetet.

De lokala företagarnas omdöme om företagskli-

matet ska vara så bra att Tranemo kommun ran-

kas bland de 30 bästa kommunerna i landet i

denna del av Svenskt Näringslivs årliga under-

sökning. Detta mål uppnås inte då Tranemo ran-

kades som nummer 121.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens måluppfyllelse vad gäller

övergripande mål av betydelse för god ekono-

misk hushållning har för läsåret 2008/09 och ka-

lenderåret 2009 redovisats i årsredovisningen för

2009:

Förskola/skola

Mål

Andelen elever i årskurs 5 som uppnår målen i

alla ämnen ökar med minst 10 procentenheter.

Resultat

2009=76%, 2008=70%

Mål

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till

gymnasieskolan ökar.

Resultat

2009=86%, 2008=87%

Mål

Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt ett

nationellt gymnasieprogram efter 3 år ökar.

Resultat

2009=95%, 2008=92%

Kultur

Mål

Antalet inskrivna elever i kulturskolan ökar med

minst 5% i jämförelse med föregående år.

Resultat

2009 = 530 elever, 2008 = 537 elever

Från höstterminen 2009 minskade kulturskolan

sin organisation i syfte att förbereda för den be-

slutade strukturförändringen 2010. Antal under-

visningstimmar var under höstterminen 12 %

lägre än under vårterminen 2009.

Mål

Öka antalet besök per invånare från 3,95 till över

4 gällande all aktivitet inom biblioteksverksam-

heten.

Resultat

4,28 besök per invånare, 2008 = 3,95.

Ökningen har samband med ökat antal aktivite-

ter framförallt i Tranemo och Dalstorp. Samarbe-

te med skolan, jobbcoaching och föreläsningar

har bidragit till detta.

Fritid

Mål

Antalet besökande ungdomar vid fritidsgårdarna

ökar med minst 5 % i jämförelse med föregående

år.

Resultat

Totala antalet besök vid kommunens fritidsgår-

dar uppgår under 2009 till 4 546 st, under 2008

var antalet besök 3 579 st, alltså en ökning med

27 %.

Mål

Bibehållen nivå på antal badande i simhallen i

jämförelse med föregående år.
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Resultat

Antal bad var 21 271 st under 2009 och 21 354 st

under 2008.

Vid nästa budgetuppföljning i början av septem-

ber kan avstämning av nämndens mål för läsåret

2009/10 göras medan avstämning av målen för

kalenderåret 2010 görs i årsredovisningen för

2010.

Socialnämnden

Ekonomi

Öka verksamhetsenheternas delaktighet i bud-

getprocessen och i den ekonomiska uppföljning-

en för att skapa ökad förståelse för ”god ekono-

misk hushållning”. Samtliga resultatansvariga

chefer inom omsorgsförvaltningens verksamhe-

ter skall till varje tertialrapport göra en egen eko-

nomisk utfallsprognos för årets verksamhet.

Resultat

Det pågår sedan flera år tillbaka 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. Målet får anses vara upp-

fyllt.

Personal

För att vara en god arbetsgivare skall antalet

medarbetare som kan utöka sin tjänstgöringsgrad

under året öka. Vid årsskiftet skall antalet medar-

betare som kunnat utöka sin sysselsättningsgrad

ha ökat med 5 % inom hela omsorgsnämndens

verksamhetsområde.

Resultat

Projektet för vård- och omsorgspersonal avseen-

de höjda sysselsättningsgrader, bemanningspoli-

tik, Time-Care, arbetstidsmodeller mm kommer

att göra att målet har mycket goda möjligheter ett

uppnås. Projektet kommer att pågå hela 2010,

men redan vid senaste årsskiftet visade en upp-

följning att antalet medarbetare som höjt sin sys-

selsättningsgrad ökat med 4,1 % inom äldreom-

sorgen. Inom funktionshinderområdet fram-

kommer en marginell minskning.

Målet har mycket goda möjligheter att uppnås.

Brukare

Omsorgsnämndens brukare skall känna sig tryg-

ga även när de har behov av nämndens vård- och

omsorgsinsatser. Minst 85 % av alla brukare

inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

skall uppleva att de känner trygghet.

Resultat

Vid mätningen framgår att 84 % av de boende i

särskilt boende och 78 % av de som har insatser

från hemtjänsten är generellt nöjda (tolkas här

som trygga) med verksamheten. Eftersom målet

visat sig vara extremt högt satt, dvs på 85 %

nöjdhet, nås målet inte när det gäller hemtjänst

och resultatet ligger även något under målet när

det gäller särskilt boende. I sammanhanget måste

dock påpekas att när det gäller jämförelse med

andra kommuner ligger Tranemo bland de abso-

lut bästa kommunerna i hela riket.

Verksamhet

Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda

boendeplatser konverteras till annan boendein-

riktning. Senast till år 2010 skall antalet demens-

platser ha ökat med minst 16 platser inom om-

sorgsnämndens särskilda boendeformer för äld-

re.

Resultat

Under 2009 skapades ytterligare ett gruppboende

för dementa med åtta platser. Detta har skett

genom att det somatiska gruppboendet på Glim-

ringe ändrat inriktning till demens. Del av målet

är därmed uppnått.

Rättstolkning

Genom att aktivt följa rättstolkningen inom soci-

allagstiftningen arbeta för att 95% av alla över-

klagningar i förvaltningsrätt och kammarrätt

lämnas utan bifall.

Resultat

Till och med 2010-04-30 har målet uppnåtts med

100 % i utfall. Två ärenden har avgjorts i förvalt-

ningsrätten, i vilka båda har dömts till kommu-

nens fördel.
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Självförsörjande flyktingar

Efter introduktionstidens slut ska 70 % av kom-

munplacerade flyktingar vara självförsörjande

efter introduktionsperiodens slut.

Resultat

Måluppfyllelse: 1 av 2 kvarvarande personer i

introduktion från 2008 är självförsörjande idag,

vilket är 50 % måluppfyllelse.

Miljö- och byggnämnden

Fakturering

Fakturering av de årliga tillsynsavgifterna ska

ske under första tertialet.

Resultat

De fasta, årliga miljötillsynsavgifterna som är

klarlagda har fakturerats under årets första terti-

al.

De fasta, årliga kontrollavgifterna inom livsme-

delsområdet har fakturerats under årets första

tertial.

Målet har uppfyllts.

Intern kontroll mm

Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med

intern kontroll samt styrning av verksamhet

relaterat budget, tertialvis.

Resultat

Ekonomiskt resultat följs upp vid varje nämnd-

sammanträde. Tjänstegarantierna har huvudsak-

ligen uppfyllts. Vissa problem har funnits till

följd av personalbrist samt problem med åtkomst

till ärendehanteringssystemet LEX. Målet har i

huvudsak uppfyllts.

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och än-

damålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa ett

effektivt och rättssäkert myndighetsarbete

Arbete med arbetsrutiner pågår fortlöpande.

Målet har uppfyllts.

Ökad självfinansieringsgrad

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka

sin självfinansieringsgrad med minst två pro-

centenheter under året.

Målet beräknas inte kunna uppfyllas, mot bak-

grund av lämnad budgetprognos.
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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 2010.

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-

står en resultatförbättrande effekt uppgående till 2 007 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2009.

Resultatprognos koncernen, mkr

Tranemo- Tranemo

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen

2010 2010 2010 2010 2009

Verksamhetens intäkter 148,0 43,5 6,8 188,4 187,6

Verksamhetens kostnader -617,2 -40,1 -1,6 -647,0 -640,4

Avskrivningar -33,8 -5,2 -3,5 -42,4 -43,5

Verksamhetens

nettokostnader -503,0 -1,7 1,7 -500,9 -496,3

Skatteintäkter 411,2 0,0 0,0 411,2 404,8

Generella statsbidrag 103,5 0,0 0,0 103,5 97,2

Finansiella intäkter 1,1 0,0 0,0 0,5 1,5

Finansiella kostnader -2,3 -1,8 -0,7 -4,1 -4,5

Resultat före

extraordinära poster 10,6 -3,5 1,0 10,1 2,7

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 10,6 -3,5 1,0 10,1 2,7

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN

Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen

har resultatprognos för 2010 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2010-12-31 upprättats.

Resultatprognos kommunen, mkr

Budget Bokslut Budget Prognos

2009 2009 2010 2010 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 135,8 145,1 138,9 148,0 9,1

Verksamhetens kostnader -604,9 -614,6 -604,0 -617,2 -13,2

Avskrivningar -31,9 -32,0 -33,5 -33,8 -0,3

Verksamhetens

nettokostnader -501,0 -501,4 -498,6 -503,0 -4,4

Skatteintäkter 414,2 404,8 404,4 411,2 6,9

Generella statsbidrag 91,9 97,2 102,1 103,5 1,4

Finansiella intäkter 1,9 1,9 2,2 1,1 -1,1

Finansiella kostnader -5,0 -2,2 -4,3 -2,3 2,0

Resultat före

extraordinära poster 2,0 0,3 5,7 10,6 4,9

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 2,0 0,3 5,7 10,6 4,9
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Balansprognos kommunen, mkr

Tillgångar Utfall Prognos

2009-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar,

maskiner och inventarier 578,9 607,4

Finansiella anläggningstillgångar 94,5 85,0

Summa 673,5 692,3

Omsättningstillgångar

Förråd 1,0 1,0

Fordringar 36,6 41,6

Kassa och bank 41,4 27,9

Summa 79,0 70,5

Summa tillgångar 752,5 762,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 154,2 164,8

därav årets resultat 0,3 10,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 282,0 276,5

Andra avsättningar 20,2 18,0

Summa 302,2 294,5

Skulder

Långfristiga skulder 150,0 170,0

Kortfristiga skulder 146,1 133,5

Summa 296,1 303,5

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 752,5 762,8

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed 141,2 141,2

jämförliga säkerheter

Övriga ansvarsförbindelser 6,7 6,7

Summa 147,9 147,9
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE (TKR)

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Anslagsområde 2009 2010 2010

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige -1 289 -2 376 -2 351 25

Kommunstyrelseförvaltning inkl
Samhällsbyggnadsavdelningen -91 106 -96 048 -97 185 -1 137

Lokalförsörjning -19 143 -24 620 -24 830 -210

VA-verksamhet -584 -539 -1 039 -500

Fjärrvärme 872 0 800 800

Summa -111 250 -123 583 -124 605 -1 022

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden -228 738 -231 330 -231 109 221

Summa -228 738 -231 330 -231 109 221

Socialnämnden

Socialnämnden -176 224 -172 458 -179 611 -7 153

Summa -176 224 -172 458 -179 611 -7 153

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden -1 136 -931 -1 231 -300

Summa -1 136 -931 -1 231 -300

Delsumma -517 348 -528 302 -536 556 -8 254

Finnansförvaltningen

Finansförvaltningen 517 678 534 023 547 132 13 109

Summa 517 678 534 023 547 132 13 109

SUMMA 330 5 721 10 577 4 855



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2010-04-30
Budget- och målavvikelser

12

BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Kommunstyrelsen räknar med följande avvikel-

ser från budget 2010 (tkr):

Drift -1 021 tkr

Investeringar -10 041 tkr

De stora snömängderna under början av 2010 har

medfört extra kostnader för lokalförsörjning samt

gatuverksamheten.

För verksamheten i övrigt beräknas mindre avvi-

kelser i förhållande till budget.

Ett sammanlagt underskott på 1 021 tkr progno-

stiseras.

Som framgår av nedanstående beskrivning be-

döms extrakostnaderna för förvaltningen p.g.a.

de stora snömängderna och de många snöfallen

till 1 975 tkr.

Följande kommentarer ges till den siffermässiga

redovisningen:

För lokalförsörjning beräknas ett underskott på

210 tkr beroende på kostnader för inhyrd perso-

nal p.g.a. snöskottning av tak.

För kostenheten beräknas ett underskott på ca

105 tkr p.g.a. att sammanslagningen av försko-

lorna Lövkulla, Västergården och Regnbågen ej

kommer att ske förrän under 2011.

För gator och vägar beräknas ett underskott på

965 tkr för vinterväghållningen p.g.a. de stora

snömängderna.

För VA-verksamhet beräknas ett underskott på

500 tkr beroende på att vattenförbrukningen

beräknas bli något lägre än budgeterat samt att

elkostnaden för årets första månader varit högre

än budgeterat p.g.a. det höga elpriset.

För fjärrvärmeverksamheten beräknas ett över-

skott på 800 tkr beroende på den kalla vintern

samt att inköp av värme från Ardagh ger en lägre

kostnad per MWh.

Enligt Västtrafiks första delårsrapport för 2010

beräknas ett underskott för Tranemo kommuns

del på 100 tkr.

Målavvikelser

Trafiksäkerhet och framkomlighet kan hållas på

en acceptabel nivå, däremot finns det brister i det

allmänna intrycket av gatumiljön.

Åtgärder

För lokalförsörjning erfordras utökat anslag med

210 tkr för att täcka de extraordinära kostnaderna

p.g.a. snön.

De stora snöröjningsinsatserna innebär att kost-

naderna för vinterväghållning beräknas överstiga

budget, med 965 tkr.

Den kraftiga vintern har dessutom frestat på

beläggningarna mer än ett normalår. Om dessa

skador ska åtgärdas under året beräknas det

medföra extrakostnader på 800 tkr. Detta kan

dock inte täckas inom ordinarie verksamhets-

budget då dessa medel redan är uppbokade för

färdigställande av pågående projekt samt ”ordi-

narie” lagningar m m.

För att täcka kostnaderna för vinterväghållning

och skador p.g.a. snön erfordras ett extra anslag

på 1 765 tkr.

Bildningsnämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Bildningsnämnden räknar med följande avvikel-

ser från budget 2010 (tkr):

Drift 221 tkr

Investeringar 6 293 tkr

Bildningsförvaltningens prognos för 2010 visar

vad gäller driften ett beräknat överskott på

221 tkr mot budget.

Kostnaderna för el och värme har varit betydligt

högre än budgeterat under årets första månader

beroende på den stränga vintern. Beräkningen

av vad kostnaderna blir för helår 2010 är natur-

ligtvis svår att göra. Vi har ex ett rörligt elpris. I

prognosen beräknas el och värmekostnaderna

överstiga budget med 884 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 549 tkr lägre än

budget. Det beräknade överskottet beror fram-

förallt på försening av leverans av ny bokbuss,
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denna beräknas i nuläget levereras i jan-2011

samt att den nya förskolan i anslutning till Tran-

ängskolan inte blir klar under 2010. I budgeten

var beräknat att den skulle vara klar sommaren

2010.

Ungefär hälften av det beräknade överskottet för

kapitalkostnaderna äts upp av de hyreskostnader

som blir kvar även 2:a halvåret 2010 för de tre

förskolorna som ska läggas ned och barnen flyt-

tas till den nya förskolan på Tranängskolan.

Denna process försenas och 2010 uteblir också

den effektiviseringsvinst som var beräknad till

400 tkr inkl hyresminskningarna.

För övrigt kan på plussidan nämnas ett beräknat

överskott mot budget för skolskjutsar på 476 tkr

samt beräknat nettoöverskott för gymnasiet när

det gäller elever som går i andra kommuner/

elever från andra kommuner på 767 tkr.

På minussidan har på gymnasiet färre elever än

beräknat valt lärlingsutbildning, vilket minskar

de statsbidrag vi hade räknat med.

Målavvikelser

I nuläget kan vi inte redovisa några målavvikel-

ser. Avstämning av områdenas mål görs i augusti

i samband med att kvalitetsredovisningarna är

klara.

Socialnämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Omsorgsnämnden räknar med följande avvikel-

ser från budget 2010 (tkr):

Drift -7 143 tkr

Socialnämndens nettodriftskostnader beräknas

vid årets slut redovisa ett negativt resultat på

totalt 7 153 tkr.

LSS-verksamhetens utveckling och kostnadsök-

ningar är väl kända sedan tidigare, men har ökat

ytterligare och redovisar nu ett förväntat resultat

på -1 822 tkr. Detta beror bl a på högre lokalkost-

nader pga att flytten till Västergården dragit ut

på tiden och att antalet LASS-ärenden fortsätter

att öka.

För IFO:s del beror det befarade underskottet på

framförallt på försörjningsstödets utveckling,

men även på att vårdkostnaderna har ökat för

institutionsplaceringar och familjehem samt att

viss bemanningsförstärkning varit nödvändig för

att kunna handlägga en större inströmning av

ärenden/anmälingar. Dessa poster är alltid svåra

att uppskatta, men som utifrån dagslägets läggs

en prognos för ett resultat på –2 791 tkr.

Gemensam verksamhet visar egentligen ett pro-

gnostiserat överskott (820 tkr), vilket beror på

vakanta tjänster. Dock ligger nämndens redovi-

sade obalans i internbudgeten under gemensam

verksamhet vilket ger ett totalt underskott på

-2 441 tkr.

Positivt är dock att äldreomsorgen och hälso- och

sjukvården efter mycket omfattande förändringar

och verksamhetsanpassningar ser ut att nästan

uppnått budgetbalans och att denna del av verk-

samheten ser ut att göra nära ett prognostiserat

nollresultat. Inom särskilt boende ser vi dock

med oro ökade kostnader för el och uppvärm-

ning vilket beror på den kalla och långa vintern.

Målavvikelser

I årets första budgetuppföljning räknar vi inte

med några målavvikelser. Avstämning av verk-

samhetens mål får göras vid nästa budgetupp-

följning då längre tid av året har gått och arbetet

med utveckling av mätmetoder inom t ex hem-

tjänsten har utvecklats.

Åtgärder

Med anledning av att driftsbudgeten visar ett

större prognostiserat underskott så måste social-

nämnden vidta åtgärder för att kunna uppnå

budgetbalans. Socialnämnden har på samman-

träde 2010-01-04 § 13 bl a beslutat att hos kom-

munfullmäktige begära att socialnämnden erhål-

ler en utökad budgetram på 3 200 tkr till stöd för

funktionshindrade avseende 2010. Detta äskande

har kommunfullmäktige beslutat att ta ställning

till efter budgetuppföljning 1.

Socialnämnden kan konstatera att behovet av

utökad ram snarare har ökat från när nämnden

beslutade om äskandet och framhåller med be-

stämdhet vikten av att nämnden erhåller en ut-

ökad ram.
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Dock kommer ett eventuellt tilläggsanslag på

3 200 tkr inte räcka för att uppnå budgetbalans

under året. Framförallt gör socialnämnden be-

dömningen att nämnden inte kan påverka ut-

vecklingen av försörjningsstödet som visat sig

stiga under årets fyra första månader. Utveck-

lingen av försörjningsstödet bör därför lyftas till

ett samråd med budgetberedningen. Därefter bör

ett ställningstagande göras i socialnämnden om

frågan måste lyftas vidare till kommunfullmäkti-

ge i enlighet med de ekonomiska riktlinjerna.

Trots detta kommer åtgärder i verksamheten

sannolikt att bli nödvändiga. Viktigt är att dessa

åtgärder sammanförs och samordnas med den

diskussion och process som pågår när det gäller

budget 2011 så att det inte blir dubbla processer.

Förvaltningen bör därför omgående få ett upp-

drag att utreda förslag på lämpliga verksamhets-

anpassningar.

Miljö- och byggnämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Miljö- och byggnämnden räknar med följande

avvikelser från budget 2010 (tkr):

Drift -300 tkr

Byggtillsynen förväntas gå med ett intäktstun-

derskott på 300 tkr. Detta som en följd av att dels

kalkylerad intäktsökning vid nyanställning av

bygglovsingenjör uteblivit, och dels av att byg-

gandet i samhället gått ned jämfört med tidigare.

Ikraftträdandet av nya Plan- och bygglagen har

också blivit senarelagd, vilket minskat de kalky-

lerade intäktsökningarna med nytt avgiftssystem.

Tillsynsomfattningens utökning, med möjlighet

till ytterligare intäkter, har också uteblivit i av-

vaktan på den nya Plan- och bygglagen.

Avgifter för handläggning av miljöfarlig verk-

samhet förväntas generera budgetöverskott på

22 tkr.

Avseende Livsmedel kalkylerar vi med ett bud-

getunderskott på 47 tkr till följd av omklassning-

ar med minskade intäktsnivåer för de årliga kon-

trollobjekten.

Intäkterna avseende Miljö- och hälsoskydd be-

räknas bli 25 tkr högre än budgeterad nivå.

Målavvikelser

I nuläget bedöms verksamhetsplanen för miljö-

och byggenheten, tillsynsplanen för miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd, naturvård, miljö-

övervakning samt kontrollplanen för livsmedels-

kontrollen att kunna följas i huvudsak. Tyvärr

medför personalavgångar fortfarande ett stort

bekymmer för verksamheten.

Åtgärder

Utifrån hur ärendeingången samt hur intäktsni-

våerna ser ut under resten av året kan även andra

arbetsuppgifter bli aktuella för personal som

arbetar med byggtillsyn. Det handlar i första

hand om arbete inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet.

När det gäller förmodat underskott inom livsme-

delsområdet är resursbristen ett problem i kom-

bination med minskade intäkter för de årliga

kontrollobjekten. Här är det inte mycket att göra i

nuläget. För framtiden behövs ökade resurser för

livsmedelskontrollen.

Inom miljöverksamheten bedöms ökade intäkter

inom miljö- och hälsoskyddet kunna kompensera

för minskade intäkter inom livsmedelsområdet.

Tranemobostäder AB

Marknad

Lägenhetsvakanserna är över 8 % eller 70 st,

vilket är högt. Dessvärre har vi ännu inte sett att

marknaden har återhämtat sig utan vakanserna

har legat på en hög nivå hela året. Vi arbetar hårt

för att bryta denna trend. Höga vakanser märks

inte bara på hyresförlusterna som ökar utan även

på ökade driftkostnader i de fall vi hyr ut som-

kallhyra.

Lokalvakanserna uppgår till ca 20 %, några

mindre förfrågningar finns.

Bolaget har färdigställt en lokal för Öppenvården

i Tranemo (bl a en tillbyggnad på ca120 kvm)

som innebär ökade hyresintäkter på ca 260 tkr.

Två radhuslägenheter (Ambjörnarp och Trane-

mo) är sålda som medfört en reavinst på 517 tkr,

bolaget har 844 lägenheter.
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Personal

Tranemobostäder har 17 anställda.

From januari 2010 har en bovärdstjänst övergått

till att bli en arbetsledartjänst i samband med en

nyrekrytering.

Förvaltningskostnader

Underhåll

Vårt stora renoveringsprojekt på Södra Vägen 24-

26 i Limmared där 12 stora lägenheter

genomgår en omfattande renovering av fasader,

fönster, tak, våtrum och utemiljö får stor effekt på

uppföljningen av årsprognosen efter första tertia-

let.

Målning av fasader och fönster, uppdatering av

utemiljöer samt byte av vitvaror är områden som

vi ständigt arbetar med och behovet är stort.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs

löpande.

Sista etappen av energideklarationerna pågår och

beräknas vara klar under andra tertialet.

Drift

Elkostnaden har hittills i år varit mycket högre än

budgeterad och förbrukningen har dessutom

ökat kraftigt tack vare den långa och kalla vin-

tern.

Uppvärmningskostnaderna har ökat mycket tack

vare kylan men även pga högre förbrukning mot

kalkyl av nyinstallerad fjärrvärme i Limmared.

Driften påverkas negativt av de ökade vakanser-

na för lägenheter med kallhyra.

Finansiering

Tranemobostäders låneportfölj uppgår till

140 miljoner.

Amortering sker med 730 tkr per år vilket mot-

svarar ca 0,52 %.

Under året har vi haft en ränta på under 1 % men

i årsprognosen tror vi på ett par höjningar innan

årets slut.

Sammanfattning

Prognosen för årets resultat är mycket lägre än

budget och de två största orsakerna är

kraftigt ökade vakanser och vårt stora projekt i

Limmared.

Tranemo utvecklings AB

Ekonomiskt utfall och större avvikelser

Tranemo Utvecklings AB har under första tertia-

let bedrivit verksamhet med uthyrning av lokaler

på fastigheterna:

 Ömmestorp 1:27 (del av) i Tranemo

 Moghult 1:223 i Grimsås

 Limmared 25:1 i Limmared

 Genhöve 2:2 i Ljungsarp

 Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp

 Gudarp 3:44 i Franemo

Budget för 2010 innebär en beräknad vinst på

1 260 tkr. Resultatmässigt ligger vi något under

budget det första tertialet. Detta beror på dels

den kalla vintern med mycket snö, dels att det

varit störningar vid uthyrning av lokaler i Lim-

mared. Dessa problem är nu avhjälpta. Resultatet

på årsbasis bör hamna på cirka 1 miljon kronor.

Omsättningen är något lägre, detta beroende på

att hyrorna delvis är baserade på räntenivån.

För närvarande för vi inga förhandlingar om nya

projekt. Budgeten innehåller inte heller några nya

projekt.

Förändringar

Styrelsen har beslutat att vi (styrelsen och VD)

ska besöka ett hundratal företag under året. Detta

för att lyssna av vilka behov företagen har och

hur TUAB ska möta upp dessa önskemål.

Målavvikelser

Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen angiv-

na målen för verksamheten.
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Prognos

2010
Utfall
2009

Utfall
2008

KOMMUNSTYRELSEN

Fjärrvärme
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 685 663 650
Köpt värme (MWh) 44 500 40 860 37 241
Såld värme (MWh) 37 825 34 320 30 698

VA-verksamhet
Antal VA-abonnenter 3 214 3 214 3 214
Tillverkad vattenmängd, m3 815 000 814 000 865 000
Debiterad vattenmängd, m3 540 000 539 000 571 000

Renhållning
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 658 1 680 1 767
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 414 2 389 2 274

Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 488 473 451

Gator och vägar
Gator och vägar (km) 73,7 73,7 72,7
Kostnad per kilometer (kr) 93 000 87 000 100 000
Vinterväghållning (km) 73,7 73,7 72,7
Kostnad per kilometer (kr) 24 749 15 902 9 664
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 4 143

BILDNINGSNÄMNDEN

Grundskolan
Antal elever i grundskolan 1 307 1 382 1 466
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr) 89 574 84 871 80 739
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 40 672 40 782 40 794

Gymnasieskolan
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasiet 613 610 598
därav antal elever i Tranemo gymnasieskola
varav elever folkbokförda i Tranemo kommun

420
545

410
550

409
544

Andel av folkbokförda i Tranemo i egen gymnasieskola 64,6% 63,6% 65,3%
Total kostnad per ungdomselev i kr 93 818 95 023 94 980
varav undervisningskostnad per elev i kr 46 943 46 560 45 235

Barnomsorg
Antal inskrivna barn i förskolan 15 okt 422 407 396
Bruttokostnad per barn i förskolan i kr 95 849 99 717 100 521
Antal inskrivna barn i fritidshem 15 okt 319 338 381
Bruttokostnad per barn i fritidshem i kr 34 010 33 501 30 346
Antal barn i kommunal pedagogisk verksamhet) 45 45 47
(familjedaghem)
Antal barn i kooperativ barnomsorg 51 45 48
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr) 90 196 78 740 82 796
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1:a tertial
2010

Utfall
2009

Utfall
2008

SOCIALNÄMNDEN

Lokal färdtjänst
antal färdtjänstberättigade 440 472 433
Antal enkelresor 1 926 6 658 7 222
Nettokostnad/enkelresor 231 229 215
Riksfärdtjänst
antal personer 5 22 29
antal enkelresor 39 134 136
Nettokostnad/enkelresa 1 914 1 714 2 046
Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl
rehab platser 80% 72% 79%
Antal utskrivningsklara patienter * 310 378
IFO
Kontaktperson/stödfamilj till barn och unga 16 20 13
Institutionsvård barn/unga
Antal 4 *** 9 ** 4
Antal vårddagar 480 *** 1 393 ** 232
Genomsnittlig dygnskostnad 3 006 *** 2 737 ** 3 965
Institutionsvård vuxna
Antal 5 4 4
Antal vårddagar 317 279 373
Genomsnittlig dygnskostnad 1 948 1 686 1 504
Familjehem barn/unga
Antal 12 15 10
Antal vårddagar 440 4 839 *
Genomsnittlig dygnskostnad 498 564 *
Familjhem vuxna
Antal 1 2 0
Antal vårddagar 90 292 0
Genomsnittlig dygnskostnad 1 470 1 614 *
Försörjningsstöd
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 76 61 38
Genomsnittlig kostnad per hushåll 6 014 5 928 5 916
Utbetalt, mkr 1 841 4 321 *
Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll 28 40 33
Genomsnittlig beroendetid av försörjn.stöd(mån) 7 6,4
Antal nya ärenden 4 20 12
Genomsnittlig kostnad per hushåll/mån kr 7 941 * *
* uppgift saknas
** 2 vuxna ingår (förälder-barnplacering)
*** 1 vuxen ingår (förälder-barnplacering)

Prognos
2010

Utfall
2009

Utfall
2008

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Bygglov och bygganmälningar
Antal bygglov diarieförda ärenden 126 105 147
Bygganmälningar, diarieförda ärenden 96 95 122
Miljöverksamhet
Värmeanläggningar 72 62 54
Livsmedelslokalgodkännande 0 38 40
(Livsmedelslokalgodkännande enl ovan är inte längre
relevanta till följd av lagändring. Arbete pågår med
framtagande av nya verksamhetsmått och nyckeltal)
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INVESTERINGAR

Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt invester-

ingsutrymme för 2010 inklusive ombudgeteringar uppgår till 58 426 tkr netto.

Bokslutsprognos investeringar

(Belopp i tkr)

Utfall Boksluts-
100430 Budget prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 11 946 48 120 58 161 -10 041

Bildningsnämnden 493 9 212 2 919 6 293

Socialnämnden 475 1 093 1 093 0

TOTALT 12 914 58 426 62 173 -3 748
varav
skattefinansierad verksamhet 9 300 48 607 45 818 2 788
taxefinansierad verksamhet 3 614 9 819 16 355 -6 536

Kommentarer

Investeringsbudgeten 2010 omfattar totalt

58,4 mkr vilket är en betydlig lägre nivå än de

senaste åren. Det beräknade utfallet förväntas

generera ett underskott på 3,7 mkr. Avvikelserna

hos nämnderna är stora, underskott på kommun-

styrelsen med 10 mkr och överskott på bild-

ningsnämnden med 6,3 mkr. Under årets fyra

första månader har 12,9 mkr (22,1%) förbrukats.

En stor del av investeringsbudgeten (59 %) är

fördelad på ett mindre antal projekt (belopp i

tkr):

Benämning Budget

Ombyggnad Tranängskolan 15 770

Ombyggnad Sveaborg 3 615

Utbyggnad återvinningscentral 7 283

Åtgärder enl VA-strukturplan 4 597

Medfinansiering GC-vägar 3 295

34 560

Prognosen för de aktuella projekten redovisas

nedan. Utfallet beräknas bli 36,9 mkr av budgete-

rade 34,6 mkr, vilket motsvarar 107 % av ansla-

gen.

Benämning Prognos

Ombyggnad Tranängskolan 20 781

Ombyggnad Sveaborg 3 615

Utbyggnad återvinningscentral 7 500

Åtgärder enl VA-strukturplan 5 009

Medfinansiering GC-vägar 0

36 905

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till

investeringsbudget/prognos.

Kommunstyrelsen

På investeringssidan beräknas ett underskott på

10 041 tkr.

Orsaken till detta är dels byggnation av ny för-

skola vid Tranängskolan för vilken tilläggsanslag

med 8 300 tkr sökts och dels utbyggnad av fjärr-

värme i Limmared där arbeten färdigställs redan

under 2010 men är i plan budgeterade 2011.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfull-

mäktige att fatta beslut om tilläggsanslag på

8,3 miljoner kr för nybyggnation av förskola vid

Tranängskolan. Byggnationen beräknas färdig-

ställas först under 2011.

Projektet har blivit dyrare än beräknat p g a till-

kommande arbeten i köken i Grimsås skola,

Björkhagens förskola samt Åsalyckans förskola.
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Bildningsnämnden

Investeringar 2010 beräknas uppgå till 2 919 tkr.

Budgeten är 9 212 tkr, men innehåller ackumule-

rade överskott från flera år tillbaka.

Investering i ny bokbuss är budgeterad med

2,8 mkr i 2010 års budget. Leverans beräknas bli

januari 2011 och investeringssumman beräknas

hamna på ca 3,5 mkr.
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN

Befolkningsstatistik per 2010-03-31

Befolkningsutveckling 2003-2010

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
2009-12-31

11 721
11 622

2010-03-31 11 621
Befolkningsförändring 2010 -1

Befolkningsutveckling per kvartal 2009 samt kvartal 1 2010

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv
Levande födda 23 33 28 32 116 36
Avlidna 34 35 31 30 130 26
Födelsenetto -11 -2 -3 2 -14 10

Inflyttade 102 90 108 121 421 119
Utflyttade 103 109 182 112 506 130
Flyttningsnetto -1 -19 -74 9 -85 -11

Summa -12 -21 -77 11 -99 -1

Åldersfördelning per 2004-12-31 - 2009-12-31

2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31
0-6 år 843 834 811 795 813 798
7-15 år 1 515 1 465 1 429 1 387 1 336 1 272
16-19 år 648 645 693 706 709 717
20-40 år 2 714 2 632 2 539 2 576 2 549 2 491
41-64 år 3 809 3 859 3 913 3 925 3 919 3 902
65-79 år 1 585 1 593 1 591 1 622 1 662 1 693
80- w år 780 776 766 739 733 749

Summa 11 894 11 804 11 742 11 750 11 721 11 622

Arbetsmarknad per 30/4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Öppet arbetslösa 1,4% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 2,6% 2,6%
Andel i program 1,2% 1,2% 1,5% 0,4% 0,4% 1,1% 2,4%
Summa 2,6% 2,3% 2,3% 1,2% 1,1% 3,7% 5,0%
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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 2010-04-30

Upplåning, tkr Likvida medel, tkr

Kortfristig upplåning 0 Bank 30 323

Långfristig upplåning 150 000 Övrigt 1 021

TOTAL UPPLÅNING 150 000 Outnyttjad checkkredit 24 000

Summa 55 344

Medelsförvaltning, tkr

Utlämnade lån, tkr Obligationer

Kortfristig utlåning 0 Nominellt värde 0

Långfristig utlåning 71 800 Marknadsvärde 0

TOTAL UTLÅNING 71 800

Prognostiserad genomsnittlig

NETTOLÅNESKULD 78 200 ränta 2010: 1,0%

Vid årsskiftet 2009-12-31 uppgick kommunens

låneskuld till 150 mkr. Ingen förändring av låne-

skulden har skett under årets första fyra måna-

der. Per den 30 april hade kommunen lånat ut

medel om sammantaget

71,8 mkr till kommunens helägda bolag (TUAB).

Utlåningen till TUAB har minskat med 9,5 mkr

jämfört med årsskiftet. Kommunens ”egna” net-

tolåneskuld har följaktligen ökat med 9,5 mkr

hittills under året.

Kommunen har betydligt mer likvida medel per

den 30/4 än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Skillnaden är ca 19 mkr. Tillsammans med den

checkkredit som kommunen har tillgång till så är

likviditeten på en tillräcklig nivå för att kommu-

nens betalningsberedskap ska kunna anses vara

säkerställd.

Låneskuld/nettolåneskuld
2006-2010

Kommunens låneskuld prognostiseras uppgå till

170 mkr vid kommande årsskifte. Utlåningen till

TUAB förväntas vid denna tidpunkt uppgå till

cirka 72 mkr (samma nivå som idag). Den beräk-

nade ”nettolåneskulden” för kommunen per

2010-12-31 förväntas följaktligen uppgå till cirka

98 mkr.
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OMVÄRLDSINDIKATORER

Konjunkturprognoser

BNP KPI Arbetslöshet

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Nordea maj 2,8 2,6 1,2 2,3 8,9 8,5

Handelsbanken maj 2,5 2,6 1,1 1,8 8,9 8,5

SE-banken maj 3,0 2,7 1,2 1,9 8,9 8,8

SKL apr 2,5 3,2 1,0 1,6 9,3 9,4

Regeringen apr 2,5 3,9 1,3 1,6 9,2 8,8

Riksbanken apr 2,2 3,7 1,1 2,1 9,0 8,8

Genomsnitt 2,6 3,1 1,2 1,9 9,0 8,8

Skatteunderlagsprognoser

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

SKL1, apr 2010 1,5 1,4 2,4 4,0 4,5 14,5

VP102, apr 2010 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4 15,5

ESV3, mars 2010 2,0 1,7 2,9 3,2 4,1 14,7

SKL1, feb 2010 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 14,1

1. Sveriges Kommuner och Landsting
2. Regeringen (vårpropositionen)
3. Ekonomistyrningsverket

Stibor 3 mån
2009-05-01 – 2010-04-30
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Statslåneränta, årsgenomsnitt
2001-2010
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