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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

2011-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt resultat för

2011 uppgående till -1,4 mkr (koncernen: +0,7 mkr).

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar

samtliga pensionskostnader, det vill säga även föränd-

ringen av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas

över såväl resultat- som balansräkning. Tranemo

kommun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i

kommunfullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som

avsättning i balansräkningen.

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -5,6 mkr -

årets ekonomiska resultat är budgeterat till 4,2 mkr.

Orsaker till den negativa avvikelsen är att utfallet för

verksamheterna prognostiseras innebära 14,2 mkr

högre nettokostnader än vad som budgeterats. Under-

skottet för verksamheterna balanseras i viss mån av ett

förväntat överskott inom finansförvaltningen med

8,5 mkr. När det gäller intäkterna från skatter och

utjämning är prognosen att utfallet blir 10,0 mkr högre

än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att

överskrida de ekonomiska ramarna med totalt cirka

14,2 mkr. Det är framförallt omsorgssektionen

(-5,1 mkr) och lärandesektionen (-4,5 mkr) som räknar

med större underskott mot budget. Även tekniska

sektionen (-1,6 mkr) och servicesektionen (-0,1 mkr)

räknar dock med ett sämre ekonomiskt resultat än

budgeterat. Överskott mot budget prognostiseras för

strategisektionen (+0,5 mkr).

Den beslutade internbudgeten för 2011 är underbalan-

serad med 3,2 mkr med utgångspunkt från kommun-

fullmäktiges beslut om budgeten, det vill säga det finns

en ”balanspost” på 3,2 mkr i budget 2011. Denna post

är en del av verksamhetens totala beräknade under-

skott på 14,2 mkr.

Resultatutveckling

Den ekonomiska prognosen innebär att 2011 års eko-

nomiska resultat beräknas bli betydligt försämrat jäm-

fört med 2010. För koncernen innebär prognosen en

resultatförsämring med 12,9 mkr. Tranemobostäders

ekonomiska resultat förväntas uppgå till -1,0 mkr (före

skatt), vilket innebär ett ekonomiskt resultat i nivå med

2010. Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt

ekonomiskt resultat på cirka 1,0 mkr (före skatt) under

2010.

För kommunens del innebär det prognostiserade eko-

nomiska resultatet, trots att det är negativt, att balans-

kravet uppnås. Målet att det ekonomiska resultatet

skall vara minst 1,5 % av skatter och utjämning uppnås

dock inte. För att uppnå målet under 2011 krävs ett

ekonomiskt resultat på 8,0 mkr.

Resultatutveckling 2007-2011
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster

Resultatutveckling 2007-2011,
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster
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Avstämning balanskravet
Trots det prognostiserade negativa resultatet för 2011

är det ändå en viss marginal ned till kommunallagens

krav om ekonomi i balans. Orsaken är att ”den gamla”

pensionsskulden (dvs pensionsrättigheter intjänade till

och med 1997) prognostiseras öka med 7,3 mkr under

2011. 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 5,9 mkr utöver vad som krävs

för att uppnå kravet på ekonomisk balans. Tranemo

kommun har uppnått kravet varje år sedan införandet

år 2000.

Årets resultat enligt
resultatprognos -1,4

Pensionskostnader -
avsteg från blandmodellen +7,3

Avstämning balanskravet +5,9

Soliditetsutveckling

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala

tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det ekonomiska

handlingsutrymmet. En sjunkande soliditet innebär att

det ekonomiska handlingsutrymmet begränsas.

Kommunens soliditet beräknas minska med en pro-

centenhet jämfört med 2010 års nivå.

Soliditetsutveckling 2007-2011, kommunen

Inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank

Investeringar
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till

61,5 mkr (total investeringsbudget 2011 inklusive ”om-

budgetering” av ej förbrukade anslag 2010 och beslu-

tade tilläggsanslag 2011: 85,1 mkr).

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen

(72,0 mkr) av investeringsbudgeten för 2011.

Investeringsutfallet t o m 2011-04-30 uppgår till 7,2 mkr

(utfall jan-april 2010: 12,8 mkr).

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid

bör alla investeringar självfinansieras. Målet förväntas

inte uppnås under 2011. Den prognostiserade självfi-

nansieringsgraden 2011 uppgår till 59 procent.

Nettoinvesteringar 2007-2011

Självfinansieringsgrad 2007-2011
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Svensk ekonomi mot högkonjunktur
Sverige drabbades hårdare än andra länder av den

finansiella oron och nedgången i världshandeln 2008–

2009. Det beror på att exporten och tillverkningsindu-

strin har stor betydelse i den svenska ekonomin. När

konjunkturen sedan stärktes och världshandeln sväng-

de upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och

den svenska ekonomin växte snabbare än ekonomin i

andra länder. Svängningarna var större, men den

svenska ekonomin var i flera avseenden starkare än

ekonomin i andra länder. De offentliga finanserna var i

god ordning, hushållens ekonomi stark och banksek-

torn hade inga större lik i garderoben. Sverige delade

med andra ord inte de problem som många andra

länder hade.

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark

tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och i

år beräknas tillväxten bli nästan lika hög. Man får gå

tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra

följande år med så höga tillväxttal. Antalet arbetade

timmar ökar och arbetslösheten sjunker. Den höga

arbetslösheten har pressat ned timlöneökningarna till

låga nivåer, men på arbetsmarknaden stiger nu syssel-

sättningen i rekordfart och allt fler företag anger att de

har svårt att hitta den kompetens de söker. Detta och

andra faktorer talar för att löneökningarna nu succes-

sivt ökar till en nivå på upp mot fyra procent per år, i

takt med att jämvikt uppnås på arbetsmarknaden.

Tranemo kommun – försämrat resultat
2011

Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun

2011 innebär en resultatförsämring med 12,4 mkr jäm-

fört med 2010.

Kommunfullmäktige har specificerat vad som är ”god

ekonomisk hushållning” i Tranemo kommun genom

att besluta om ekonomiska mål:

 Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt

resultat som motsvarar 1,5 procent av intäkterna

från skatteintäkter och statsbidrag

(2011: cirka 8,0 mkr).

 Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens

nivå.

 Över tid bör alla investeringar självfinansieras,

det vill säga självfinansieringsgraden bör vara 100

procent.

Nivån på det ekonomiska resultatet enligt prognosen

för 2011 och hög investeringsnivå innebär att inget av

de ekonomiska målen förväntas uppnås.

Det är viktigt för dagens och morgondagens invånare i

Tranemo kommun att kommunen långsiktigt kan

upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åtmin-

stone i storleksordningen 8 mkr, vilket motsvarar cirka

1,5 % av skatter och utjämning. Genom att ha ett resul-

tat på denna nivå kan åtminstone en stor del av inve-

steringarna finansieras med egna medel. En sund eko-

nomi innebär också att verksamheterna kan ges så

stabila planeringsförutsättningar som möjligt.

Eftersom kommunen gör så omfattande investeringar

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 kostnader och därmed för-

sämras de ekonomiska förutsättningarna för verksam-

heten.

Förbättrade ekonomiska förutsättningar
inför 2012

De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren

är förbättrade jämfört med tidigare bedömningar.

Skatteunderlagsprognoserna har skrivits upp i flera

omgångar, senast nu i maj. De ljusare utsikterna förkla-

ras av större pensionsinkomster, att timlöneökningarna

nu bedöms bli större och en mer positiv sysselsätt-

ningsutveckling.

Minskat invånarantal påverkar de ekonomiska förut-

sättningarna negativt såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Under 2010 minskade invånarantalet i Tranemo kom-

mun med 35 invånare. Under första kvartalet 2011 har

invånarantalet minskat med 21 personer. Negativ

befolkningsutveckling påverkar också de ekonomiska

förutsättningarna för kommunens bostadsbolag, Tra-

nemobostäder AB, som har haft höga kostnader för

vakanta lägenheter de senaste åren.

De senaste åren har verksamheterna sammantaget

redovisat stora underskott mot budget. 2010 handlade

det om 7,8 mkr (efter tilläggsanslag med 11,2 mkr),

2011 uppgår det prognostiserade underskottet till

14,2 mkr. Kommunstyrelsens beslut om internbudget

för 2011 innebar att 3,2 mkr inte var finansierat med

utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om

budgeten, det vill säga det finns en ”balanspost” på

3,2 mkr i budget 2011. Denna post är en del av verk-

samhetens totala beräknade underskott på 14,2 mkr.

Verksamheternas ekonomiska obalans måste förstås

hanteras, dels under innevarande budgetår, och inte

minst inför den kommande planperioden 2012-2014.

Att verksamheterna uppvisar god budgetföljsamhet

och att det vidtas nödvändiga åtgärder för att klara

ekonomin är självklart en viktig förutsättning för att

klara balansen mellan intäkter och kostnader ur ett

helhetsperspektiv. Det är de ekonomiska förutsätt-

ningarna som sätter gränserna för verksamheten.

Niklas Anemo

Ekonomichef
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 inom

ramen för kommunens styrmodell fastställt mål och

riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god

ekonomisk hushållning. För ekonomin anges de finan-

siella mål som är av betydelse för god ekonomisk hus-

hållning.

I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppfölj-

ning avseende måluppfyllelsen.

God måluppfyllelse: +

Viss måluppfyllelse: =

Ingen måluppfyllelse: -

Finansiella mål
Måluppfyllelse

Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara 1,5 % av skatter

och utjämning .

Målet avseende det ekonomiska resultatet kommer enligt pro-

gnosen inte att uppnås under 2011. Det ekonomiska resultatet,

exklusive jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till -1,4 mkr
-

Kommunens soliditet skall behållas på dagens nivå. Målet avseende den finansiella ställningen, soliditeten, beräknas

inte att uppnås under 2011. Soliditeten beräknas sjunka med en

procentenhet jämfört med förra årsskiftet.
-

Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade. Målet att alla investeringar ska finansieras med egna medel

kommer inte att uppnås enligt den ekonomiska prognosen.

Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till ca 59 procent.
-

Verksamhetsmål
Måluppfyllelse

Strategisektionen

Lokala företagares omdömen om företagsklimatet i kommunen

skall rankas bland de 30 bästa i landet (Svenskt Näringslivs

undersökning).

År 2011 var rankingen plats 110. Detta är långt från målet även

om det är en liten förbättring jämfört med 2010. -

Servicesektionen - personalfunktion

2012 skall sjukfrånvaron i organisationen vara så låg att den är

bland de fem lägsta i landets samtliga kommuner. Delmål 2011

är att sjukfrånvaron ska minska med 0,2 procentenheter jmf med

2010.

Ingen måluppfyllelse. 2010 var den genomsnittliga sjukfrånvaron

4,1 %, jämfört med 2009 då den uppgick till 3,9%, dvs ökat med

0,2 procentenheter. Däremot har andelen långtidssjukskrivna

minskat med 1,6 procentenheter.
-

Andelen anställda med heltidsanställning skall öka årligen med

minst 5% och andelen timanställda skall årligen minska med

minst 5%.

Andelen anställda med heltidsanställning har ökat med 2,5

procentenheter. Andelen timanställda har minskat med 5,5 pro-

centenheter. Minskningen ligger huvudsakligen i socialförvalt-

ningen.
=
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Servicesektionen – miljö- och byggfunktion

Aktivt arbeta med intern kontroll samt styrning av verksamhet relaterat

budget tertialvis.

Nyckeltal: Uppföljning av tillsynsplaner samt händelsestyrd verksamhet;

- ärendemängd

- antal årsarbetare

- tjänstegarantier

Kvalitetsmål:

- tillsynen ska följa centrala myndigheters direktiv avseende kva-

litet och kontinuitet

- tjänstegarantin för handläggningstid ska efterlevas

- myndigheten ska eftersträva full bemanning på inrättade tjäns-

ter

Målet har uppfyllts. Handläggningstiderna har dock

ökat till följd av ändrade delegationsordningar samt att

föräldraledigheter inte möjliggör full bemanning på

inrättade tjänster. Detta ses som en följd av låg medel-

ålder inom funktionen.

+

Fakturering av de årliga avgifterna inom miljö- och byggverksamheten ska

ske huvudsakligen under första tertialet.

De fasta, årliga miljötillsynsavgifterna som är klarlagda

har fakturerats under årets första tertial.

De fasta, årliga kontrollavgifterna inom livsmedelsom-

rådet som är klarlagda har fakturerats under årets

första tertial.

Målet har uppfyllts.

+

Tekniska sektionen

Andelen vakanta lokaler i kommunens fastigheter ska vara högst 2%. Uppfylls ej då vakanta lokaler finns i bl a Kindbo o

Kuben -

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vidaretransport till för-

bränning ska uppgå till högst 530 kg/hushåll. -

2012 skall ingen av de lokaler som används för kommunens verksamhet

utnyttja olja för uppvärmning. Oljeuppvärmda lokaler ska konverteras till

mer miljövänliga uppvärmningsalternativ, t ex fjärrvärme, pellets, värme-

pump etc. Delmål för 2011 är att samtliga kommunala lokaler i Länghem

ska ha konverterats.

Målet för 2012 kommer att uppnås.

Delmålet för 2011 kommer dock inte att kunna uppnås

förrän 2012.
=

Bibehållen nivå på antal badande i simhallen jmf med föregående år.

Målet ang besökande i simhallen beräknas uppnås

under 2011. +

Lärandesektionen

Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i alla ämnen ska öka med minst

10 procentenheter.

2010 innebar en ökning från 76 till 79%. Vid nästa

budgetuppföljning kan 2011 års resultat redovisas.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka.
2010 ökade detta mål från 86 till 89%. Vid nästa bud-

getuppföljning kan 2011 års resultat redovisas.

Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt ett nationellt gymnasiepro-

gram efter 3 år ska öka.

2010 blev det en minskning från 95 till 90%. Vid nästa

budgetuppföljning kan 2011 års resultat redovisas

Antalet inskrivna elever i kulturskolan ska öka med minst 5 % jämfört med

föregående år.

2010 var antalet inskrivna elever i kulturskolan 515 st i

genomsnitt. Efter de första fyra månadernas utfall är

prognosen att elevantalet inte kommer att öka med 5%.
-

Öka antalet besök/invånare från 3,95 till över 4 gällande all aktivitet inom

biblioteksverksamheten.

2010 var det 3,77 besök per invånare. Första tertialet

2011 är det lägre antal besök ä n motsvarande period

2010. Prognosen är att målet inte uppnås.
-
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Antalet besökande ungdomar vid fritidsgårdarna ska öka med minst 5 %

jämfört med föregående år.

Bedömningen i nuläget är ungefär samma antal besök

som under 2010. Målet att öka antalet besök med minst

5% uppnås i så fall inte.
-

Omsorgssektionen

Ekonomi: Öka verksamheternas delaktighet i budgetprocess och uppfölj-

ning för att skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk hushållning”.
Delaktigheten har uppnåtts genom planerade budget-

uppföljningar med samtliga områdeschefer. +

Handläggning: Genom att aktivt följa rättstolkningen inom LSS samt social-

lagstiftning arbeta för att 95% av alla överklagningar i länsrätt och kam-

marrätt lämnas utan bifall.

Har uppnåtts +

Personal:

För att vara en god arbetsgivare skall antalet medarbetare som kan utöka

sin sysselsättningsgrad under året öka.

Från och med våren 2010 väljer omvårdnadspersonal

sin sysselsättningsgrad två gånger/ år. +

Sektionens brukare skall känna sig trygga även när de har behov av nämn-

dens vård- och omsorgsinsatser. Varje brukare ska vara delaktig i såväl

upprättande som uppföljning av genomförandeplan över individuellt

beviljade insatser.

Måluppföljning kan presenteras vid årets slut.

Inom äldreomsorgen finns behov av en övergripande boendeutredning för

att kartlägga framtida behov av bra boende för äldre. Målet är att presente-

ra ett resultat före sommaren 2011. Inom avdelning för funktionsnedsätt-

ning bör antalet platser inom det särskilda boendet omvandlas från grupp-

bostad till servicebostad enligt LSS.

En övergripande äldreboendeutredning kommer att

presenteras i juni 2011.

Inom funktionsnedsättning sker en boendeutredning

inom ramen för pågående lokalöversyn.

IFO: Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden där det är relevant och

planerna ska utvärderas regelbundet. Har uppnåtts +

Missförhållanden bland barn och unga ska upptäckas på ett tidigt stadium

genom minst ett informationstillfälle på varje skola/förskola under året.
Måluppfyllelse kan redovisas vid årets slut.

Varje medarbetare ska genom ett informationstillfälle varannan månad få

en ökad medvetenhet kring verksamhetens ekonomiska situation.
Sker kontinuerligt vid arbetsplatsträffar +

Genom att aktivt följa rättstolkningen inom sociallagsstiftningen arbeta för

att 95% av alla överklagningar i länsrätt och kammarrätt lämnas utan

bifall.
Har uppnåtts +
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EKONOMISK PROGNOS – KONCERNEN
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive Tra-

nemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2011.

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resul-

tatförbättrande effekt uppgående till 2 126 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2010.

Resultatprognos koncernen, mkr

Tranemo- Tranemo

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen

2011 2011 2011 2011 2010

Verksamhetens intäkter 162,6 44,3 8,0 203,8 200,5

Verksamhetens kostnader -657,7 -36,4 -1,8 -682,7 -670,3

Avskrivningar -37,8 -4,9 -3,3 -46,0 -43,4

Verksamhetens

nettokostnader -532,9 3,0 2,9 -524,8 -513,2

Skatteintäkter 414,4 0,0 0,0 414,4 410,6

Generella statsbidrag 121,6 0,0 0,0 121,6 114,8

Finansiella intäkter 2,6 0,0 0,0 0,6 0,5

Finansiella kostnader -7,1 -4,0 -2,0 -11,1 -4,1

Resultat före

extraordinära poster -1,4 -1,0 1,0 0,7 8,6

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 -1,4 -1,0 1,0 0,7 8,6

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen har resultat-

prognos för 2011 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2011-12-31 upprättats.

Resultatprognos kommunen, mkr

Budget Bokslut Budget Prognos

2010 2010 2011 2011 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 139,9 159,4 155,4 162,6 7,2

Verksamhetens kostnader -616,1 -643,6 -638,1 -657,7 -19,6

Avskrivningar -33,5 -34,2 -35,7 -37,8 -2,1

Verksamhetens

nettokostnader -509,8 -518,4 -518,4 -532,9 -14,5

Skatteintäkter 404,3 410,6 404,8 414,4 9,6

Generella statsbidrag 113,4 114,8 121,2 121,6 0,3

Finansiella intäkter 2,2 1,2 2,4 2,6 0,2

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

Resultat före

extraordinära poster 5,7 6,0 4,2 -1,4 -5,6

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 5,7 6,0 4,2 -1,4 -5,6
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Balansprognos kommunen, mkr

Tillgångar Utfall Prognos

2010-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar,

maskiner och inventarier 606,6 630,3

Finansiella anläggningstillgångar 84,4 84,3

Summa 691,0 714,6

Omsättningstillgångar

Förråd 1,0 1,0

Fordringar 43,8 44,0

Kassa och bank 42,4 42,8

Summa 87,1 87,8

Summa tillgångar 778,1 802,4

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 160,1 158,7

därav årets resultat 6,0 -1,4

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 276,3 284,7

Andra avsättningar 15,5 11,0

Summa 291,8 295,7

Skulder

Långfristiga skulder 180,0 210,0

Kortfristiga skulder 146,2 138,0

Summa 326,2 348,0

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 778,1 802,4

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed 140,4 139,5

jämförliga säkerheter

Övriga ansvarsförbindelser 6,7 6,7

Summa 147,0 146,2

Soliditet 21% 20%
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE
(Belopp i tkr)

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Anslagsområde 2010 2011 2011

Servicesektionen -45.865 -43.898 -44.046 -148

Tekniska sektionen -76.309 -66.164 -67.788 -1.624

Lärandesektionen -233.821 -225.171 -229.670 -4.499

Omsorgssektionen -191.296 -187.340 -192.465 -5.125

Strategisektionen 0 -11.194 -10.744 450

Obalanserad budget 3.250 0 -3.250

Delsumma -547.290 -530.517 -544.714 -14.197

Finnansförvaltningen 553.248 534.747 543.266 8.519

SUMMA 5.958 4.230 -1.448 -5.678



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2011-04-30
Budget- och målavvikelser

11

BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER

SERVICESEKTIONEN

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser

Drift -148

Investeringar 363

Inom Personalfunktionen finns det en risk att kostna-

derna för fackliga företrädare kommer att överskridas,

vilket beräknas resultera i ett underskott på 65 tkr.

Detta på grund av att de fackliga organisationerna har

valt nya arbetsplatsombud som facken vill sända på

facklig utbildning. Dessutom finns det en större aktivi-

tet bland facken att delta vid olika informationer.

Ekonomifunktionen prognostiserar ett överskott på

76 tkr. Detta beror på att försäkringsbolaget ger återbä-

ring avseende egendomsförsäkringen samt att perso-

nalvakans finns på Forum gemensamt.

Utfallet för Miljö- och byggfunktionen beräknas bli

enligt budget.

Prognosen avseende kostnaderna för räddningstjäns-

ten innebär ett underskott med 144 tkr. Medlemsavgif-

ten till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2011

kommer att uppgå till cirka 9,0 mkr.

Målavvikelser

I nuläget bedöms verksamhetsplanen för miljö- och

byggenheten, tillsynsplanen för miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd, naturvård, miljöövervakning samt

kontrollplanen för livsmedelskontrollen att kunna

följas i huvudsak.

Åtgärder

I samband med omorganisationen överflyttades vissa

resurser vad gäller diarieföring till funktionen. Bedöm-

ningen var då att dessa resurser skulle räcka till en

centraliserad postfunktion och centralt diarium. Erfa-

renheten från andra kommuner som genomfört mot-

svarande omorganisation var också att ärendemäng-

den minskat genom omorganisationen. Alla kommu-

ner har upplevt en minskning på mellan 20-30 %. Det

fanns därför skäl att anta att så var fallet även i Trane-

mo.

I början av maj gjordes en avstämning av antalet diarie-

förda ärenden i jämförelse med tidigare år. Det har då

visat sig att i Tranemo har det varit tvärtom. Antalet

diarieförda ärenden har i stället ökat – trots att dubbel-

diarieföringen försvunnit. Det finns tyvärr skäl att anta

att en stor mängd ärenden inte har kommit att diariefö-

ras i den gamla organisationen. Problemet är också att

den överflyttning av resurser som genomfördes inte

har varit tillräcklig utan det kan komma att behövas

förstärkningar av diarieföringen framöver.

Inga åtgärder planeras i dagsläget avseende beräknat

underskott för fackliga företrädare. Kostnadsutveck-

lingen följs dock noga.

TEKNISKA SEKTIONEN

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser

Drift - 1 624,0

Investeringar + 20 757,2

För tekniska sektionen beräknas ett totalt överskott på

550 tkr exklusive VA-verksamhet och renhållning.

För VA-verksamheten finns ett ackumulerat under-

skott på 2 174 tkr hänförligt till perioden före år 2008.

Detta bör resultatföras 2011 vilket medför ett motsva-

rande underskott för tekniska sektionen.

Det beräknade resultatet blir då ett underskott på 1 624

tkr.

Lokalförsörjning

För lokalförsörjning beräknas ett resultat enligt budget.

Dock beräknas driftskostnaderna bli högre än budgete-

rat, vilket medför att underhållsbudgeten måste mins-

kas motsvarande för att täcka de ökade kostnaderna.

Detta innebär att endast akut underhåll kommer att

kunna utföras under året.

Ett flertal vattenskador har inträffat under början av

2011, bland annat i Limmared skola, Sjötofta skola och

Grimsås idrottshall. Hur stora kostnaderna för dessa

blir är i nuläget inte klart.

Hyresintäkterna på ett antal fastigheter kommer att bli

lägre än beräknat. Fastigheterna där Lövkulla, Väster-

gården och Regnbågens dagis inrymts kommer inte att

vara fullt uthyrda under 2011. I Kuben finns en vakant

industrilokal som ej beräknas kunna hyras ut under

året.

Fastigheten Lagmanshaga 1:13 såldes till Tranemo

Utvecklings AB 1/4, för årets tre första månader har

tekniska sektionen haft kostnader för fastigheten men

inga intäkter, totalt ca 150 tkr.

Kost och lokalvård

För kost och lokalvård beräknas ett underskott på 250

tkr varav 200 tkr härrör sig till lägre intäkter än budge-

terat på särskilda boenden då ett antal lägenheter står

vakanta. Livsmedelspriserna har också ökat mer än

budgeterat under de senaste åren.

För lokalvård beräknas ett underskott på 50 tkr bero-

ende på höga kostnader för material samt arbetsmiljö-

åtgärder.

Gator, skog, fordon
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För gator och vägar beräknas ett underskott på 500 tkr

för snöröjning. Kostnaden har redan nu överstigit vad

som finns budgeterat.

Affärsverksamheter

För affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärr-

värme beräknas ett sammanlagt överskott på 600 tkr.

För VA beräknas ett underskott på 500 tkr beroende på

mindre intäkter än budgeterat. I nuläget är det svårt att

säga hur stor förbrukningen är då avläsningar sker i

slutet av året. Den preliminära förbrukningen baserad

på verklig förbrukning under 2010 ligger under bud-

get. Underskott regleras i bokslutet mot VA-fonden.

För renhållning beräknas ett underskott på 200 tkr

beroende på engångskostnader för nya återvinnings-

centralen.

För fjärrvärme beräknas ett överskott på 1 300 tkr bero-

ende på de kalla månaderna i början på året.

Övergripande mål

Målet att andelen vakanta lokaler i kommunens fastig-

heter ska vara högst 2 % kommer inte att uppfyllas då

det finns vakanta lokaler i bland annat Kindbo och

Kuben.

Målet att inga kommunala lokaler ska utnyttja olja för

uppvärmning 2012 kommer att uppfyllas. Delmålet för

2011 att samtliga kommunala lokaler i Länghem ska

konverteras under 2011 kommer dock ej att nås förrän

under 2012.

Målet att mängden avfall ska uppgå till högst 530

kg/hushåll och år kommer att uppnås.

Åtgärder

Kost och lokalvård

Vid vakanser på kommunens särskilda boenden mins-

kar kostenhetens intäkter för hel- och halvpension.

Personalen behövs för att kunna täcka servicebehovet

under hela dagen. För att kunna täcka intäktsbortfallet

får verksamheten se över utbudet och nuvarande kvali-

tet och standard kommer inte att kunna bibehållas. Vid

pensionsavgång i Dalstorp ersätts inte tjänst fullt ut.

Gator, skog, fordon

Budgeten för snöröjning bör ökas till 2012, då utfallet

under de senaste åren legat över 1 000 tkr per år.

Affärsverksamheter

Inom VA-verksamheten pågår utredning för att minska

kostnaderna för att kunna hålla budget kommande år

och minska det ackumulerade underskottet.

LÄRANDESEKTIONEN

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser

Drift - 4 499 tkr

Investeringar + 3 039 tkr

Område Gymnasiums prognos förväntas överstiga

budget med 2 177 tkr. Av det förväntade underskottet

kommer 1543 tkr (70 %) från avvikelser mot budget

gällande elever i andra kommuner samt elever från

andra kommuner som går i Tranemo gymnasieskola.

Andelen elever som valde Tranemo Gymnasieskola

minskade inför detta läsåret jämfört med utfallet tidi-

gare. Det innebär att fler elever från Tranemo kommun

utbildar sig i andra kommuner eller friskolor, vilket

medför en ökad kostnad. Resurserna i vår egen gym-

nasieskola kan inte reduceras vid mindre elevantal i

samma grad som kostnaden ökar för elever i andra

kommuner. Valen inför ht-2011 ska vara klara den 11

maj så i nuläget vet vi inte vilket utfall det blir till hös-

ten. I prognosen är det räknat med att samma andel (45

%), som i höstas, väljer gymnasieutbildning utanför vår

kommun. I den egna verksamheten på Tranemo Gym-

nasieskola beräknar vi med att det går åt något ytterli-

gare resurs, jämfört med budget, beroende på den nya

reformen Gy11.

Den övergripande verksamheten på lärandesektionen

redovisar en prognos som är 1 506 tkr högre än budget.

Hela underskottet kan hänföras till bidrag till friståen-

de förskolor/fritidshem, vilka inte finns med i budge-

ten. Föräldrakooperativ i Uddebo startades den 28

mars och har i nuläget 22 barn. Dessutom förväntas

kyrkan i Månstad att öppna en fristående försko-

la/fritidshem i augusti.

Resterande underskott på ca 800 tkr hänför sig till våra

egna grundskolor och förskolor. Budgeterade resurser

har inte räckt till för de behov av extra insatser till

elever som har varit nödvändigt att sätta in.

Övergripande mål

Avstämning av förskola/skolans mål av betydelse för

god ekonomisk hushållning sker i samband med att

läsåret 2010/11 avslutas i juni. För kultur och fritid

gäller målen hela kalenderåret. Det är alltså för tidigt

att kunna göra någon avstämning vid denna uppfölj-

ningen.

Åtgärder

Av prognosens förväntade underskott på 4,5 mkr

kommer ca 3,7 mkr från kostnader som är svåra för oss

att påverka. Övrigt beräknat underskott är vår mål-

sättning att kunna få i balans innan året är slut.
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OMSORGSSEKTIONEN

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser

Drift -5 125

Investeringar +/0

Omsorgssektionens nettodriftskostnader beräknas vid

årets slut redovisa ett negativt resultat på totalt 5 125

tkr.

Det prognostiserade underskottet för äldreomsorg

beräknas bli 834 tkr. Orsaken till ett underskott i äldre-

omsorgen är främst minskade intäkter på grund av

outhyrda lägenheter samt höga kostnader för hem-

tjänst.

Det prognostiserade underskottet för funktionsned-

sättning är 1 456 tkr, vilket främst beror på ökade kost-

nader för korttidsverksamheten och en ökad vård-

tyngd på de särskilda boendeformerna enligt LSS.

Lokal- och personalkostnaderna påverkas i hög grad

av bristande lokaliteter inom korttidsverksamhet och

daglig verksamhet, vilket negativt påverkar möjlighe-

ten till effektiviseringar. Daglig verksamhet påverkas

såväl av lokaliteter som av ett ökat antal deltagare som

kräver individuellt stöd. Besparingar avseende hem-

tagning av person från externt vårdhem är medräknat

på halvårsbasis. Översynen av LASS kommer att med-

föra ökade kostnader då behovet av särskilt boende

enligt LSS ökar för att möta upp neddragningar vad

gäller personlig assistans.

Det prognostiserade underskottet för IFO är 2 453 tkr.

Orsaken till detta är delvis ofinansierad ökning av

tjänst inom försörjningsstöd, en tjänst som tillsattes

efter beslut av socialnämnd 2010. Försörjningsstödet

förväntas att öka och ge ett underskott av ca 1 mkr, viss

del av budget kommer att omvandlas till att omvandla

bidrag till lön. En genomgång av klient kopplad till

möjliga arbetsmarknadsinsatser förväntas i ett långsik-

tigt perspektiv medverka till att inlåsningseffekter i

försörjningsstöd motverkas. Inom öppenvårdsinsatser

förväntas ett fortsatt underskott motsvarande föregå-

ende års utfall. Orsaken till detta är att placeringen av 2

barn vid extern skolenhet med behandlingsinslag

omvandlas till hemmaplanslösning vid nyinrättad

Resursskola till hösten. Kostnader kvarstår men insat-

sen förväntas att möta de enskilda barnens behov på

ett bättre sätt och ur ett helhetsperspektiv kan insatser

från olika sektioner samordnas.

Gemensam verksamhet visar på ett prognostiserat

underskott (382 tkr). Ett visst underskott redovisas

under biståndsavdelningen där sjukfrånvaro medfört

ökade kostnader. En viss förstärkning har skett avse-

ende ledarskap inom utförande av LSS och socialt stöd,

på grund av ökad arbetsinnehåll som t.ex. utförandet

av behandlingsinsatser, anhörigstöd IFO/LSS samt

föräldrastödsprojekt. Till viss del finansieras förstärk-

ningen av statliga medel. Rekrytering av vikarie i sam-

band med föräldraledighet har medfört ökade kostna-

der under introduktion.

Målavvikelser

I årets första budgetuppföljning räknar vi inte med

några målavvikelser. Avstämning av verksamhetens

mål får göras vid nästa budgetuppföljning då längre

tid av året gått.

Övergripande mål

Måluppfyllelsen redovisas i separat dokument.

Åtgärder

Med anledning av att driftbudgeten visar ett större

prognostiserat underskott måste åtgärder vidtas för att

kunna uppnå budgetbalans. Det är viktigt att åtgärder-

na sammanförs och samordnas för kommunens hela

driftsverksamhet. Den pågående lokalöversynen

kommer att få betydelse för omsorgssektionens kost-

nadsutveckling.

Lokalöversynen innebär möjligheter till verksamhets-

förändringar för såväl äldreomsorg som omsorg till

personer med funktionsnedsättning. Vår bedömning är

att den pågående översynen skapar förutsättningar för

kvalitetshöjning och ett bättre resursutnyttjande och är

enligt sektionens bedömning nödvändigt för att möta

framtidens brukargrupper.

STRATEGISEKTIONEN

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser

Drift 450 tkr

Kostnaden för ägarersättning till Västtrafik beräknas

bli 450 tkr lägre än budgeterat. Detta under förutsätt-

ning att Västtrafiks budget håller.

Målavvikelser

Sektionen är helt nyformad och arbetet pågår med att

sammanfoga sektionen till en helhet med uppgift att

arbeta med kommunens långsiktiga utveckling.

Övergripande mål

Det övergripande mål som berör sektionen är:

De lokala företagarnas omdöme om företagsklimatet

skall vara så bra att Tranemo kommun rankas bland de

30 bästa kommunerna i landet i denna del av Svenskt

Näringslivs ranking. År 2011 var rankingen plats 110.

Detta är långt från målet även om det är en liten för-

bättring jämfört med 2010.
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Åtgärder

Det övergripande målet har inte alls uppnåtts. Kom-

munen har därför dialog med företagen för att ta fram

idéer på hur arbetssätt kan förändras och utvecklas för

att uppnå ett bättre företagsklimat.

TRANEMOBOSTÄDER AB

Marknad

Lägenhetsvakanserna är över 9 % eller 75 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. 1 hus i Ambjörnarp är sålt som

medför en reavinst 258 tkr, bolaget har 838 lägenheter.

Ytterligare fastigheter ligger ute till försäljning, varav

ett kontrakt är tecknat men med reservation att egen

villa skall säljas.

Personal

Tranemobostäder har f n 16 fast anställda. Två kort-

tidsanställningar på grund av sjukdom och pensions-

avgång har anställts som fastighetsskötare. Med an-

ledning av kommande pensionsavgång och VD:s för-

äldraledighet har en ekonom samt tf VD anställts. Från

och med 15 augusti 2011 har en fastighetsförvaltare

anställts då tidigare arbetsledare har slutat.

Förvaltningskostnader

Underhåll

Vårt stora renoveringsobjekt på Södra Vägen 24 i

Limmared där 6 lägenheter genomgår en omfattande

renovering där övervåningen rivs och vi får tvårums-

lägenheter i markplan som kompletteras med carport.

Målning av fasader och fönster, uppdatering av utemil-

jöer samt byte av vitvaror är områden som vi ständigt

arbetar med och behovet är stort.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs löpande.

Drift

Uppvärmningskostnader följer i stort sett budget. Vi

har sagt upp avtal om värmeleverans till försålda lä-

genheter på Ängsgatan 10, 12, 14 från och med oktober

2011. Vi har för avsikt att byta värmesystem från olja

till exempelvis bergvärme för de 3 byggnaderna Ängs-

gatan 4, 6,8. Elkostnaderna har ökat på grund av priset

och att vi får betala fasta avgifter för den ökade va-

kansgraden. Driften påverkas negativt av de ökade

vakanserna för lägenheter med kallhyra.

Finansiering

Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 139,6 miljo-

ner kr och har rörlig ränta. Amortering sker med 730

tkr per år vilket motsvarar ca 0,52 %. Räntan har från

årsskiftet höjts från 1,99 % till 2,49 % i april 2011. Fort-

satta räntehöjningar är att vänta.

Sammanfattning

Prognosen för årets resultat är lägre än budget och de

största orsakerna är kraftigt ökade vakanser och högre

räntekostnader. Revinsten påverkar resultatet positivt

med 258 tkr.

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) 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 Tranemo

Budget för 2011 innebär en beräknad vinst på 950 tkr

före skatt. Resultat- och omsättningsmässigt ligger vi i

fas med budgeten under det första tertialet, då vi inte

har fakturerat el till våra hyresgäster samt nya hyres-

kontrakt under det första tertialet.

För närvarande pågår förhandlingar med AP&T om en

utbyggnad av vår monteringshall för att AP&T ska

kunna svara upp mot den ökade efterfrågan. Budgeten

innehåller inte några nya projekt. Det pågår också

förhandlingar om försäljning av ”Primofastigheten”

och Lagmanshaga 1:13.

Förändringar

TUABs styrelse har haft en träff med regionens riks-

dagspolitiker för att diskutera om hur näringslivet ska

kunna finansiera sin fasta egendom på landsbygden i

framtiden.

Målavvikelser

Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen angivna

målen för verksamheten.
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Prognos

2011
Utfall
2010

Utfall
2009

TEKNISKA SEKTIONEN

Fjärrvärme
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 700 696 663
Köpt värme (MWh) 49 200 52 900 40 860
Såld värme (MWh) 41 300 44 400 34 320

VA-verksamhet
Antal VA-abonnenter 3 215 3 215 3 214
Tillverkad vattenmängd, m3 850 000 851 000 814 000
Debiterad vattenmängd, m3 533 000 518 000 539 000

Renhållning
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 639 1 646 1 680
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 410 2 425 2 389

Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 500 492 473

Gator och vägar
Gator och vägar (km) 73,7 73,7 73,7
Kostnad per kilometer (kr) 87 000 95 000 87 000
Vinterväghållning (km) 73,7 73,7 73,7
Kostnad per kilometer (kr) 16 418 23 672 15 902
Belysning, antal ljuspunkter 4 135 4 135 4 143

LÄRANDESEKTIONEN

Grundskolan
Antal elever i grundskolan 1 295 1 301 1 382
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr) 91 022 89 642 84 871
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 42 329 41 677 40 782
Gymnasieskolan
Antal elever i gymnasieutbildning, ungdomsgymnasiet 600 622 610
Antal elever i Tranemo gymnasieskola 387 415 410
Total kostnad per ungdomselev i kr 98 294 98 325 94 562
varav undervisningskostnad per elev i kr 50 751 52 022 47 538
Barnomsorg
Antal inskrivna barn i förskolan 15 okt 434 412 407
Bruttokostnad per barn i förskolan i kr 96 570 99 020 96 858
Antal inskrivna barn i fritidshem 15 okt 365 345 338
Bruttokostnad per barn i fritidshem i kr 32 478 33 875 31 119
Antal barn i kommunal pedagogisk verksamhet) 23 45 45
(familjedaghem)
Bruttokostnad per barn i kommunal pedag omsorg (tkr) 65 302 59 226 57 620
Antal barn i kooperativ barnomsorg 90 50 45
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr) 82 536 84 910 78 740

OMSORGSSEKTIONEN
1:a tertial

2010

Lokal färdtjänst
antal färdtjänstberättigade 400 468 472
Antal enkelresor 1 831 5 844 6 658
Nettokostnad/enkelresor 300 254 229

Riksfärdtjänst
antal personer 23 26 22
antal enkelresor 88 157 134
Nettokostnad/enkelresa 1 897 1 830 1 714

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl
rehab platser 65 % 79 % 72 %
IFO
Kontaktperson/stödfamilj till barn och unga * 13 20
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Institutionsvård barn/unga
1:a tertial

2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Antal 6 *** 4 9 **
Antal vårddagar 291 *** 715 1 393 **
Genomsnittlig dygnskostnad 3 488 *** 3 403 2 737 **
Institutionsvård vuxna
Antal 4 11 4
Antal vårddagar 284 1 074 279
Genomsnittlig dygnskostnad 1 806 1 514 1 686
Familjehem barn/unga
Antal 11 12 15
Antal vårddagar 1 320 4 176 4 839
Genomsnittlig dygnskostnad 376 367 564
Familjhem vuxna
Antal 0 1 2
Antal vårddagar 0 66 292
Genomsnittlig dygnskostnad 0 1 795 1 614
Försörjningsstöd
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 88 87 61
Genomsnittlig kostnad per hushåll * 5 430 5 928
Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll 31 28 40
Genomsnittlig beroendetid av försörjningsstöd(mån) * 7 7
Antal nya ärenden * 17 20
* uppgift saknas
** 2 vuxna ingår (förälder-barnplacering)
*** 1 vuxen ingår (förälder-barnplacering)

SERVICESEKTIONEN

Prognos
2011

Miljö- och byggfunktionen KS JN
Antal ärenden, diarieförda (uppdelat på resp. nämnd)
- Miljö- och hälsoskydd 234 33
- Bygg 231 18
- Livsmedel 129 84

Antal delegationsbeslut (Antal myndighetsbeslut tagna
på delegation under året) (uppdelat på resp. nämnd)

- Miljö- och hälsoskydd 90 3
- Bygg 204 15
- Livsmedel 33 0

Antal nämndsbeslut (Antal myndighetsbeslut tagna i
myndighetsnämnderna) (uppdelat på resp. nämnd)

- Miljö- och hälsoskydd 12 3
- Bygg 12 0
- Livsmedel 3 0
KS = Kommunstyrelsen
JN = Jävsnämnd

Ovanstående verksamhetsmått- och nyckeltal för servicesektionen är nya för 2011, därför finns inget tidigare
utfall att redovisa.
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INVESTERINGAR
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för

2011 inklusive ombudgeteringar uppgår till 85 116 tkr netto.

Bokslutsprognos investeringar

(Belopp i tkr)

Utfall Boksluts-
100430 Budget prognos Avvikelse

Tekniska sektionen 6 665 71 997 51 739 20 258
Servicesektionen 61 6 103 5 740 363
Lärandesektionen 360 6 347 3 308 3 039
Omsorgssektionen 152 669 669 0
TOTALT 7 238 85 116 61 456 23 660
varav
skattefinansierad verksamhet 596 18 935 13 792 5 143
taxefinansierad verksamhet 6 462 66 181 47 664 18 517

Kommentarer
Investeringsbudgeten 2011 omfattar totalt 85,1 mkr.

Resultatet förväntas bli ett överskott på 23,7 mkr. Un-

der årets fyra första månader har 7,2 mkr (8,5 %) för-

brukats.

En relativt stor del av investeringsbudgeten (35 %) är

fördelad på ett mindre antal projekt (belopp i tkr):

Benämning Budget

Överföringsledningar 7 718

Konstgräsplaner 6 600

Tranäng hus L förskola 5 454

Glashuset Limmared 5 000

Markförvärv Hofsnäs 5 000

29 772

Prognosen för de aktuella projekten redovisas nedan.

Utfallet beräknas bli 26,5 mkr av budgeterade 29,8 mkr,

vilket motsvarar 89 % av anslagen.

Benämning Prognos

Överföringsledningar 7 718

Konstgräsplaner 3 300

Tranäng hus L förskola 5 454

Glashuset Limmared 5 000

Markförvärv Hofsnäs 5 000

26 472

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till inve-

steringsbudget/prognos.

Tekniska sektionen

För glashuset i Limmared pågår projektering, byggstart

är planerad till hösten.

Ombyggnationen av Västergården avvaktar i väntan

på pågående lokalutredning.

För projektet ombyggnad Sveaborg pågår projektering

för nytt bibliotek, byggstart är beräknad till hösten

2011.

På industriområdet vid RV 27 har vissa arbeten utförts

under våren, arbetet fortsätter under kommande vin-

ter.

Lärandesektionen

Prognosen för investeringar beräknas hamna på 3 308

tkr och följer i stort sett budgeten för innevarande år.

Överskottet beror på ej utnyttjade investeringsmedel

från tidigare år.

Omsorgssektionen

Investeringsanslaget omfattar 1 000 tkr avsett för in-

ventarier och vårdarutrustning inom såväl ÄO/HSL

som IFO och avdelning för funktionsnedsättning. Då

2010 års utfall var 331 tkr högre än anslaget har detta

underskott förts över till 2011. Resterande invester-

ingsbudget, 669 tkr, fördelas till områdena utifrån

äskande från berörda chefer. Årets anslag beräknas

förbrukas till 100 %.
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN

Befolkningsstatistik per 2011-03-31

Befolkningsutveckling 2004-2011

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
2009-12-31 11 622
2010-12-31 11 587
2011-03-31 11 566
Befolkningsförändring 2011 -21

Befolkningsutveckling per kvartal 2010 samt kvartal 1 2011

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv
Levande födda 36 26 35 25 122 23
Avlidna 26 28 39 24 118 41
Födelsenetto 10 -2 -4 1 4 -18

Inflyttade 119 134 146 135 535 128
Utflyttade 130 138 166 140 574 131
Flyttningsnetto -11 -4 -20 -5 -39 -3

Summa -1 -6 -24 -4 -35 -21

Åldersfördelning per 2005-12-31 - 2010-12-31

2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31
0-6 år 834 811 795 813 798 820
7-15 år 1 465 1 429 1 387 1 336 1 272 1 222
16-19 år 645 693 706 709 717 720
20-40 år 2 632 2 539 2 576 2 549 2 491 2 474
41-64 år 3 859 3 913 3 925 3 919 3 902 3 842
65-79 år 1 593 1 591 1 622 1 662 1 693 1 745
80- w år 776 766 739 733 749 764

Summa 11 804 11 742 11 750 11 721 11 622 11 587

Arbetsmarknad per 30/4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Öppet arbetslösa 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 2,6% 2,6% 2,0%
Andel i program 1,2% 1,5% 0,4% 0,4% 1,1% 2,4% 1,6%
Summa 2,3% 2,3% 1,2% 1,1% 3,7% 5,0% 3,6%
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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 2011-04-30

Upplåning, tkr Likvida medel, tkr

Kortfristig upplåning 0 Bank 37 575

Långfristig upplåning 210 000 Övrigt 495

TOTAL UPPLÅNING 210 000 Outnyttjad checkkredit 24 000

Summa 62 070

Medelsförvaltning, tkr

Utlämnade lån, tkr Obligationer

Kortfristig utlåning 0 Nominellt värde 0

Långfristig utlåning 68 800 Marknadsvärde 0

TOTAL UTLÅNING 71 800

Prognostiserad genomsnittlig

NETTOLÅNESKULD 141 200 ränta 2011: 3,0%

Vid årsskiftet 2010-12-31 uppgick kommunens låne-

skuld till 180 mkr. Låneskulden har utökats med ytter-

ligare 30 mkr under 2011. Per den 30 april hade kom-

munen lånat ut medel om sammantaget

68,8 mkr till kommunens helägda bolag Tranemo Ut-

vecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB är oför-

ändrad jämfört med årsskiftet. Kommunens ”egna”

nettolåneskuld har följaktligen ökat med

30 mkr hittills under året.

Tillsammans med den checkkredit som kommunen har

tillgång till så har likviditeten under året varit på en

tillräcklig nivå för att kommunens betalningsberedskap

ska kunna anses vara säkerställd.

Låneskuld/nettolåneskuld
2007-2011

Kommunens låneskuld bedöms inte behöva utökas

ytterligare under 2011 eftersom investeringarna nu

prognostiseras bli betydligt lägre än budgeterat. Utlå-

ningen till TUAB förväntas vid årsskiftet uppgå till

cirka 69 mkr (samma nivå som idag) vid kommande

årsskifte. Den beräknade ”nettolåneskulden” för kom-

munen per 2011-12-31 väntas följaktligen uppgå till

cirka 141 mkr, samma nivå som idag.
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OMVÄRLDSINDIKATORER

Konjunkturprognoser

BNP KPI Arbetslöshet

2011 2012 2011 2012 2011 2012

IMF apr 3,8 3,5 2,0 2,0 7,4 6,6

Swedbank apr 4,0 2,2 3,3 2,4 7,3 7,0

LO apr 4,3 2,4 2,4 2,1 7,6 7,2

KI apr 4,2 3,1 3,2 2,2 7,3 6,9

SKL apr 4,8 3,5 2,8 2,5 7,5 6,9

Regeringen apr 4,6 3,8 2,5 2,0 7,3 6,6

Riksbanken apr 4,6 2,3 3,2 2,8 7,3 6,7

Genomsnitt 4,3 3,0 2,8 2,3 7,4 6,8

Skatteunderlagsprognoser

2010 2011 2012 2013 2014 2010–2014

SKL1, maj 2011 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2 19,0

VP2, apr 2011 2,6 1,7 4,8 4,9 4,5 19,9

ESV3, mar 2011 2,5 1,9 4,3 4,5 4,1 18,5

SKL1, feb 2011 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0 17,4

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

Stibor 3 mån
2010-05-01 – 2011-04-30
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