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EKONOMISK ÖVERSIKT

Allmänt 
I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhetsupp-
följningar med ekonomiska prognoser i april samt au-
gusti 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 
2012-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 
2012 uppgående till -2,9 mkr (koncernen: -1,3 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 kom-
mun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som 
avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -6,9 mkr - 
årets ekonomiska resultat är budgeterat till 4,0 mkr. 
Orsaker till den negativa avvikelsen är att utfallet för 
verksamheterna prognostiseras innebära 14,2 mkr högre 
nettokostnader än vad som budgeterats. Underskottet 
för verksamheterna balanseras i viss mån av ett förvän-
tat överskott inom finansförvaltningen med  
7,3 mkr. När det gäller intäkterna från skatter och ut-
jämning är prognosen att utfallet blir 7,7 mkr högre än 
budgeterat. 

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt cirka 14,2 
mkr. Det är framförallt omsorgssektionen  
(-6,1 mkr) och lärandesektionen (-5,3 mkr) som räknar 
med större underskott mot budget. Även de övriga 
sektionerna räknar med underskott mot budget: teknis-
ka sektionen (-1,8 mkr), service- och näringslivssektio-
nen (-0,8 mkr) och strategisektionen (-0,2 mkr). 

 

Prognostiserade budgetavvikelser, mkr  

Service- och 
näringslivssektionen -0,8 
Tekniska sektionen -1,8 
Lärandesektionen -5,3 
Omsorgssektionen -6,1 
Strategisektionen -0,2 
Summa -14,2 

Resultatutveckling 
Den ekonomiska prognosen innebär att 2012 års eko-
nomiska resultat beräknas bli förbättrat jämfört med 
2011. Resultatet 2011 omfattade dock en stor jämförelse-
störande kostnad på 21,8 mkr. Det ekonomiska resulta-
tet, exklusive jämförelsestörande poster, försämras med 
6,3 mkr enligt prognosen. För koncernen innebär pro-
gnosen en resultatförsämring med 7,3 mkr. Tranemobo-
städers ekonomiska resultat förväntas uppgå till -0,1 
mkr (före skatt), vilket innebär en något lägre resultat-
nivå än föregående år. Tranemo Utvecklings AB räknar 
med ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 
0,5 mkr (före skatt) under 2012 vilket är i nivå med 
resultatet 2011. 

Målet att det ekonomiska resultatet skall vara minst 
1,5 % av skatter och utjämning beräknas inte uppnås. 
För att uppnå målet under 2012 krävs ett ekonomiskt 
resultat på 8,1 mkr. 

 
 
Resultatutveckling 2008-2012 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatutveckling 2008-2012, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 
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Engångseffekt stärker resultatet 2012? 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i 
vårens ”ekonomirapport” att det är sannolikt att kom-
munernas ekonomi 2012 kommer att ”räddas av” åter-
betalning av AFA försäkringspremier. 

SKL redovisar att det är sannolikt att förbundet till-
sammans med de centrala arbetstagarparterna kommer 
att föreslå AFA Försäkrings styrelse att återbetala pre-
mier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2008, eventu-
ellt även avseende år 2007. AFA Försäkring är mycket 
välkonsoliderat enligt SKL. Detta beror dels på att för-
säkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre 
än förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkring-
en, vilken medfört betydande minskningar av inflödet 
av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring, dels på 
god finansiell avkastning av kapitalet. Detta möjliggör 
återbetalning av 2008 och eventuellt även 2007 års inbe-
talade premier (på cirka 5 miljarder per år för kommu-
ner och landsting). Om detta genomförs beräknas det 
påverka Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2012 
positivt med i storleksordningen 10 mkr. 

En eventuell återbetalning av försäkringspremier enligt 
ovan har inte beaktats i den ekonomiska prognosen. 

 
Avstämning balanskravet 
För kommunens del innebär det prognostiserade eko-
nomiska resultatet att balanskravet inte uppnås – det 
justerade ”balanskravsresultatet” prognostiseras till 
-0,6 mkr.  

Tranemo kommun har hittills uppnått balanskravet 
varje år sedan införandet år 2000. 

 
Årets resultat enligt 
resultatprognos, mkr -2,9 
  
Pensionskostnader - 
avsteg från blandmodellen, mkr +2,3 

Avstämning balanskravet, mkr -0,6 
 
Erhåller kommunen återbetalning av 2007 och 2008 års 
försäkringspremier uppnås balanskravet. 
 

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 drygt en 
procentenhet jämfört med 2011 års nivå. 
 

Soliditetsutveckling 2008-2012, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
74,6 mkr (total investeringsbudget 2012 inklusive ”om-
budgetering” av ej förbrukade anslag 2011: 95,2 mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(81,8 mkr) av investeringsbudgeten för 2012. 

Investeringsutfallet t o m 2012-04-30 uppgår till 
15,4 mkr (utfall jan-april 2011: 7,2 mkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Målet förväntas 
inte uppnås under 2012. Den prognostiserade självfi-
nansieringsgraden 2012 uppgår till 43 procent. 

 
Nettoinvesteringar 2008-2012 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Självfinansieringsgrad 2008-2012 
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Förbättrad konjunktur  
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting tyder allt fler 
tecken på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på 
sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsför-
väntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i 
andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket 
talar därför, enligt SKL, för att konjunkturen är på väg 
att vända upp igen. Men även om många tecken pekar 
rätt kvarstår att skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga 
hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Till-
växten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket 
mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 
2,6 procent 2013. 

Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon 
sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten. 
Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår där-
med. Men trots ett dystert arbetsmarknadsläge växer 
ändå skatteunderlaget i relativt hygglig takt. SKL be-
dömer att skatteunderlaget i år och nästa år ökar 3,7 
respektive 3,8 procent. I reala termer motsvarar det en 
ökning med omkring 1,5 procent. 

 

Kommunens ekonomi försvagas 
Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun 2012 
innebär att kommunen inte klarar av att uppnå kom-
munallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

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 
(2012: cirka 8,1 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 2012 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 upp-
rätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åtminstone i 
storleksordningen 8 mkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % 
av skatter och utjämning. På sikt bör ambitionen höjas. 
Ett resultat som motsvarar 2 % av skatter och utjämning 
och rimliga investeringsnivåer är nödvändigt för att 
bevara kapaciteten att kunna tillhandahålla god service 
åt kommuninvånarna i Tranemo även i ett längre per-
spektiv. Genom att ha ett resultat på denna nivå kan 
åtminstone en stor del av investeringarna finansieras 

med egna medel. En sund ekonomi innebär också att 
verksamheterna kan ges så stabila planeringsförutsätt-
ningar 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 inne-
bär än högre finansiella kostnader och därmed försäm-
ras de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. 

Förbättrade ekonomiska förutsättningar 
inför 2012 
De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren 
är förbättrade jämfört med tidigare bedömningar. 

I sin senaste prognos har Sveriges Kommuner och 
Landsting reviderat upp skatteunderlagets tillväxttakt 
2011–2013 och justerat ner utvecklingstalen för 2014–
2016.  

Höga investeringsnivåer och stigande räntenivåer be-
räknas innebära att kostnaderna för avskrivningar och 
räntor ökar under de kommande åren. 

Lönekostnaderna beräknas öka i snabbare takt de kom-
mande åren än vad som har varit fallet under 2009 och 
2010. SKL räknar dock med långsammare löneöknings-
takt nu än i tidigare prognoser. 

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna såväl kortsiktigt som långsiktigt. 2011 
ökade invånarantalet i kommunen med 19 invånare. 
Under första kvartalet 2012 har dock invånarantalet 
minskat med 23 personer. Befolkningsutvecklingen 
påverkar också de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunens bostadsbolag, Tranemobostäder AB, som 
har haft höga kostnader för vakanta lägenheter de se-
naste åren. 

De senaste åren har verksamheterna sammantaget re-
dovisat stora underskott mot budget. 2011 handlade det 
om 14,4 mkr. 2012 uppgår det prognostiserade under-
skottet för verksamheterna till ungefär samma nivå: - 
14,2 mkr. Verksamheternas ekonomiska obalans måste 
förstås hanteras, dels under innevarande budgetår, och 
inför den kommande planperioden 2013-2015. 

Att verksamheterna uppvisar god budgetföljsamhet och 
att det vidtas nödvändiga åtgärder för att klara ekono-
min är självklart en viktig förutsättning för att klara 
balansen mellan intäkter och kostnader ur ett helhets-
perspektiv. Det är de ekonomiska förutsättningarna 
som sätter gränserna för verksamheten. 

 

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 inom ramen för 
kommunens styrmodell fastställt mål och riktlinjer för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. 
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 beräknas inte upp-
nås under 2012. Det ekonomiska resultatet, exklusive jämförel-
sestörande poster, beräknas uppgå till -2,9 mkr. 
 

 
- 

 
Kommunens soliditet skall behållas på dagens nivå. 

 
Soliditeten prognostiseras sjunka med 1,2 procentenheter 
under 2012. Målet avseende den finansiella ställningen, solidi-
teten, beräknas därmed inte uppnås under 2012. 
 

 
- 

 
Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade. 

 
Målet att alla investeringar över tid ska finansieras med egna 
medel beräknas inte uppnås under 2012. Enligt prognosen 
beräknas 43 procent av årets investeringar finansieras med 
egna medel. Sett över den senaste tioårsperioden (2002-2011) 
har 63 procent av investeringarna finansierats via medel som 
tillförts från driften. 
 

 
- 

 

Verksamhetsmål 

 
 
 
Måluppfyllelse 

 

 
Lokala företagares omdömen om företagsklimatet i kommu-
nen skall rankas bland de 30 bästa i landet (Svenskt Närings-
livs undersökning). 
 

Målet är ej uppfyllt. Tranemo kommun rankas på plats 147, 
vilket innebär en försämring med 37 placeringar jämfört med 
2011. - 

 
2012 skall sjukfrånvaron i organisationen vara så låg att den är 
bland de fem lägsta i landets samtliga kommuner. Delmål 2012 
är att sjukfrånvaron ska minska med 0,2 procentenheter jmf 
med 2011. 
 

Detta mål är inte uppnått. Vi har ökat något under 2012, från 
4,53 % (2011) till 4.87 % (2012). - 

Andelen anställda med heltidsanställning skall öka årligen 
med minst 5% och andelen timanställda skall årligen minska 
med minst 5%. 

Detta mål är inte uppfyllt. Vi har ökat ca 2 % mot stipulerade 5 
% men minskat timavlönade med ca 3 %. - 

 
Fakturering av de årliga avgifterna inom miljö- och byggverk-
samheten ska ske huvudsakligen under första tertialet. 
 

96% av livsmedelsavgifterna är fakturerade under första 
tertialet. 94% av miljö- och hälsoskyddsavgifterna är fakture-
rade under första tertialet.  

+ 
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Verksamhetsmål Måluppfyllelse  
 
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 kvalitet och kontinuitet 
- tjänstegarantin för handläggningstid ska efterlevas 
- myndigheten ska eftersträva full bemanning på in-

rättade tjänster 
 

Handläggningstiderna för bygglov lever inte upp till tjänste-
garantin i alla delar.  
 
Tillsynsplaner för miljö respektive livsmedelstillsynen är 
fastställda i enlighet med centrala myndigheters direktiv.  
 
Bemanningen är fulltalig inom funktionen. Dock i vissa fall 
med konsultinsatser, vilket på sikt är en mindre lämplig 
lösning.  

- 
+ 
= 

 
Andelen vakanta lokaler i kommunens fastigheter ska vara 
högst 2%. 
 

Uppnås ej då bl a Kindbo i Limmared är vakant.  
 - 

 
Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vidaretrans-
port till förbränning ska uppgå till högst 530 kg/hushåll. 
 

 
Målet infriades inte för år 2011. Prognosen för 2012 ser dock 
bättre ut då mängden avfall från företag kommer att dras av 
från den totala mängden samt att mängden avfall till Återvin-
ningscentralen Returen visar på en minskning med ca 10% för 
årets tre första månader. 
 

+ 

 
2012 skall ingen av de lokaler som används för kommunens 
verksamhet utnyttja olja för uppvärmning. Oljeuppvärmda 
lokaler ska konverteras till mer miljövänliga uppvärmningsal-
ternativ, t ex fjärrvärme, pellets, värmepump etc. Delmål för 
2011 är att samtliga kommunala lokaler i Länghem ska ha 
konverterats. 
 

Målet kommer ej att uppnås då Solbacken i Länghem samt 
Storgatan 13 i Grimsås fortfarande är oljeuppvärmda. Solback-
en ska konverteras under 2013. 

- 

Bibehållen nivå på antal badande i simhallen jämfört med 
föregående år. Målet beräknas uppnås under 2012 + 
 
Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i alla ämnen ska öka 
med minst 10 procentenheter. 
 

För tidigt att värdera, vid nästa uppföljning har vi resultaten 
från läsåret 2011/12.                                    

 
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. 
 

 

Se föregående punkt.  
 
Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt ett nationellt 
gymnasieprogram efter 3 år ska öka. 
 

Se föregående punkt.  
 
Antalet inskrivna elever i kulturskolan ska öka med minst 5 % 
jämfört med föregående år. 
 

Finns chans att uppnå målet = 

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

Målet kommer inte att uppnås på grund av ändrade förutsätt-
ningar. - 
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Verksamhetsmål Måluppfyllelse  

 
Antalet besökande ungdomar vid fritidsgårdarna ska öka med minst 
5 % jämfört med föregående år. 
 

Finns chans att uppnå målet. = 

 
Ekonomi, omsorgssektionen: Öka verksamheternas delaktighet i bud-
getprocess och uppföljning för att skapa ökad förståelse för ”god 
ekonomisk hushållning”.  
 

Områdeschef för respektive område, sektionschef och ekonom 
träffas kontinuerligt för budgetuppföljning. Ett arbete pågår med 
att förfina metoder för uppföljning i Omsorgssektionen. 

= 

Handläggning, omsorgssektionen: Genom att aktivt följa rättstolkningen 
inom LSS samt sociallagstiftning arbeta för att 95% av alla överklag-
ningar i länsrätt och kammarrätt lämnas utan bifall. 

Målet uppfyllt. = 

Personal, omsorgssektionen: För att vara en god arbetsgivare skall 
antalet medarbetare som kan utöka sin sysselsättningsgrad under 
året öka.  

Omvårdnadspersonal i omsorgssektionen har möjlighet att välja 
sysselsättningsgrad två gånger/ år + 

 
Omsorgssektionens brukare skall känna sig trygga även när de har 
behov av sektionens vård- och omsorgsinsatser. Varje brukare ska 
vara delaktig i såväl upprättande som uppföljning av genomföran-
deplan över individuellt beviljade insatser.  
 

Sedan flera år tillbaka har omsorgssektionen arbetat med att 
utveckla genomförandeplanen och göra brukaren mer delaktig i 
de egna  insatserna. Ett fördjupat värdegrundsarbete påbörjas 
hösten 2012 med syfte att ytterligare öka brukarens möjligheter 
till inflytande och delaktighet. Arbetet kommer också att fokuse-
ra på trygghet och bemötandefrågor. 
 

= 

Inom äldreomsorgen finns behov av en övergripande boendeutred-
ning för att kartlägga framtida behov av bra boende för äldre. Målet 
är att presentera ett resultat före sommaren 2011. Inom avdelning för 
funktionsnedsättning bör antalet platser inom det särskilda boendet 
omvandlas från gruppbostad till servicebostad enligt LSS. 

Boendeutredningen är genomförd och beslut fattades på Kom-
munfullmäkrtige 2011-11-21 om ett lokalförsörjningsprogram 
som omfattar både äldreomsorg och verksamhet för funktions-
nedsatta. 

+ 

IFO: Arbetsplaner ska finnas  i biståndsärenden där det är relevant 
och planerna ska utvärderas regelbundet. Utvecklingsarbete pågår. = 

Missförhållanden bland barn och unga ska upptäckas på ett tidigt 
stadium genom minst ett informationstillfälle på varje skola/förskola 
under året. 

Planering pågår. 
 
= 

Varje medarbetare ska genom ett informationstillfälle varannan 
månad få en ökad medvetenhet kring verksamhetens ekonomiska 
situation. 

Genomfört. = 

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

Alla domar vunna. + 
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2012 
Nedan presensteras en samlad uppföljning av de organisationsförändringar som är beslutade i budget 2012.   

Turistsamverkan    
 Budget Prognos 

Summa -60 -60 

Kommentar: Inom turistverksamheten har träffats två viktiga överenskommelser. En med föreningen Kultur 1740 vilken 
bl a innebär att föreningen genom sin personal tar på sig att svara för turistinformation i Glasets Hus liksom att tillhan-
dahålla plats för turistinformationsmaterial. En överenskommelse har även träffats med Hushållningssällskapet innebä-
rande att den vikarierande turism- och landsbygdsutvecklaren även kommer att arbeta som projektledare för projektet 
Turismstrategi Tranemo/Svenljunga. Delar av tjänsten kommer därmed att köpas av Hushållningssällskapet för detta 
uppdrag. 

Minskning försköningsanslag KS oförutsedda    
 Budget Prognos 

Summa -200 -200 

Kommentar: Anslaget för bidrag till försköning av tätortsmiljöer har reducerats med 200 tkr. 

Helårseffekt ändrade taxor förskolan   
 Budget Prognos 

Summa -400 -350 

Kommentar: Totalt budgeterade barnomsorgsintäkter beräknas inte uppnås. Dalstorpsområdet har minskat mer än 
budgeterat, men även område Limmared-Länghem har en prognos som är lägre än budget. Tranemoområdet beräknas 
öka. Hur den höjda taxan har slagit går inte att se, men eftersom de totala barnomsorgsintäkterna är lägre så uppnår vi 
inte heller budget på taxehöjningen.    

Besparingsåtgärder inom gymnasieskola och Komvux   
 Budget Prognos 

Summa -2 560 -801 

Kommentar: Besparingen på 2560 tkr anses ha uppnåtts under de förutsättningar som var när besparingsförslaget togs 
fram. Därefter har ändrade förutsättningar gjort att endast 801 tkr av totalt 2 560 tkr förväntas uppnås. 

Från ht-2012 har elever på yrkesprogrammen rätt att läsa ytterligare 300 poäng för att få högskolebehörighet, 50 elever 
per årskurs beräknas utnyttja detta, vilket ger en merkostnad för ht-12 på 356 tkr.  

Nettokostnaden för ensamkommande flyktingbarn beräknas under ht-12 bli 113 tkr. 

Utökning av antal behörighetsgivande ämnen samt fler IM-elever, beräknad merkostnad=125 tkr. 

Extra marknadsföringskostnader 145 tkr, extra kostnader för KOP beroende på krav från socialstyrelsen samt från 
kranskommuner för anställning, merkostnad 174 tkr. 

Särskilda behörighetskurser=36 tkr, åtgärder för att dämpa oro och konflikter 27 tkr. 

Neddragning inom administration kommer inte att kunna genomföras under 2012, ca 200 tkr.  

Nettokostnaden för elever i andra kommuner och från andra kommuner hos oss beräknas överstiga budget med 300 tkr. 

Förändrad LASS, ökning boendekostnad ett ärende/år    
 Budget Prognos 

Summa 600 600 

Kommentar: Försäkringskassan fortsätter sin omprövning av aktuella LASS-ärenden och drar in assistenten i ett antal 
ärenden. För närvarande är det ingen som ansökt om boende enligt LSS, men däremot ansöker man om andra insatser 
enligt LSS framförallt personlig assistans enligt LSS. Vi har en restriktiv hållning till dessa ansökningar men kostnaderna 
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överstiger i varje ärende den kostnad vi har haft för LASS-ärenden dvs. 20 tim/vecka. Vi har i nuläget ett antal överklag-
ningar till Förvaltningsrätten, där vi väntar på domar. 

Helårseffekt förändring Resurscentrum   
 Budget Prognos 

Ringblomman -750 - 750 

Korttidsenheten -600 -600 

Summa -1 350 -1 350 

Kommentar: Förändringen pågår och och prognosen är att förväntad effekt för 2012 uppnås. 

Minskad städfrekvens inom hemtjänsten   
 Budget Prognos 

Summa -500 -250 

Kommentar: På grund av pågående beslut som kan omprövas först när de löper ut, så får besparingen inte helårseffekt. 
Samtidigt har antalet personer som ansöker och beviljas hemtjänst ökat i en högre takt än beräknat, vilket påverkar 
prognosen. 

Subventionering resor daglig verksamhet Ringblomman   
 Budget Prognos 

Summa -175 0 

Kommentar: För att kunna genomföra förändringen på Resurscentrum flyttades Ringblommans dagverksamhet till 
Glimringe i mars 2012. Förvaltningen bedömer det som olämpligt att genomföra en förändring av resorna samtidigt, då 
beslutet att ta bort subventioneringen avsevärt ökar den enskildes kostnader för resor till dagverksamheten, och att det i 
kombination med en flytt av verksamheten kan skapa starka reaktioner och ett minskat nyttjande av Ringblommans 
verksamhet. Förvaltningen bedömer det som mer angeläget att förändringen på Resurscentrum kan genomföras enligt 
tidsplan, då det påverkar ett stort antal verksamheter och ger större ekonomisk effekt på årets resultat. Verkställigheten 
av beslutet att ta bort subventioneringen av resor till Ringblomman har därför senarelagts. 

Avslutning psykiatriärende   
 Budget Prognos 

Summa -480 -240 

Kommentar: Hemtagningen genomförs till sista maj 2012 och ger därför enbart halvårseffekt. 

Budget- och skuldrådgivning, köpt tjänst   
 Budget Prognos 

Summa -130 0 

Kommentar: Nuvarande anställd har en uppsägningstid som omfattar 1 år och därför kan besparingen inte genomföras. 
Tjänsten ligger därmed kvar som tidigare inom kommunen. Tjänsten kommer att köpas först under februari 2013. 

Familjerätt, köpt tjänst   
 Budget Prognos 

Summa -300 -230 

Kommentar: Vi når inte riktigt den beräknade besparingen, dock kommer avtalet att omarbetas under 2013 och då be-
räknas att kostnaden för Tranemo kommer att sjunka.  I samband med detta kommer adoptionsärendena att införlivas 
inom samma avtal, pga organisationsförändringar sker detta inte under 2012. Behovet under 2012 tillgodoses att vi 
köper tjänsten per arbetad timma. Nuvarande avtal bygger på beräkning av antal barn 0-17 år per sista december multi-
plicerat med 175 kr på årsbasis. Vår avsikt är att inrymma familjerätt, adoptionsutredningar samt ev. även familjeråd-
givning i samma avtal from 2013, då alla dessa uppdrag kommer att ligga under gemensam enhet i Borås. Familjeråd-
givningen köps idag av företag inom ramavtalet. 
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Effekter lokalprogram ÄO/LSS    
 Budget Prognos 

Minskning 10 lgh Gudarpsgår-
den 

-1 000 - 1 000 

Minskn 5 lgh Solbacken till 
trygghetsboende 

-1 200 - 1 200 

Förstärkning hemtjänst 600 600 

Samordn nattpers korttids LSS -400 -400 

Samordn övr pers korttids LSS -250 -250 

Minskade hyreskostn korttids 
LSS 

-50 -50 

Minskade hyresint Solrosen 100 100 

Omställningskostnad 100 100 

Summa -2 100 -2 100 

Kommentar: Förändringar på Gudarpsgården och Solbacken pågår planenligt. En minskning av 10 lägenheter på Gu-
darpsgården har redan skett vilket gör prognosen relativt säker. På Solbacken är prognosen mer osäker då det är omöj-
ligt att bedöma i vilken takt lägenheter kan omvandlas till trygghetsboende. Samtidigt är en förstärkning av hemtjänst 
kopplad till förändringen på Solbacken, vilket gör att prognosen i ett så här tidigt skede av året bör kunna ligga fast.  

Förändringar av LSS-verksamheten sker planenligt. Under det kommande året kommer nattpersonal inom såväl kort-
tidsenhet som rehabenhet samordnas, vilket innebär besparingar även vad gäller övrig personal vid LSS korttids. I 
nuläget ser vi en viss risk med övertalighet vid korttids LSS, en övertalighet som vi dock har förhoppningar om att 
kunna lösa inom sektionen. From oktober samordnas all korttidsverksamhet vid Resurscentrum och hyreskostnaderna 
minskar då enligt plan. 

Översyn fordonspark    
 Budget Prognos 

Omsorgssektion -150 -150 

Teknisk sektion -50 -50 

Summa -200 -200 

 

Konkurrensutsättning lokalvård   
 Budget Prognos 

Summa -400 -200 

Kommentar: Den budgeterade besparingen beräknades utifrån halvårseffekt, i nuläget kan en entreprenad gälla tidigast 
fr o m 3 september. Det finns också en stor osäkerhet på hur många anställda som väljer att inte gå över till entreprenör, 
besparingen på 200 tkr är beräknad utifrån förutsättningen att samtliga anställda följer med i en övergång till entrepre-
nör.
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Ökad skogsavverkning   
 Budget Prognos 

Summa -300 -300 

Kommentar: Under 2012 kommer skogsavverkning för 300 tkr extra att utföras. Då kommunens skogsinnehav är be-
gränsat bör avverkningen under de kommande åren hållas på en lägre nivå för att inte riskera att hänsyn till naturvård 
och friluftsliv försämras. 

Lekplatser   
 Budget Prognos 

Summa -600 -600 

Kommentar: Helrenoveringar av lekplatser stoppas tills vidare, utbyte av trasiga lekredskap kommer endast att utföras. 
Notera att kostnaderna i framtiden kommer att stiga för reparation och underhåll då gamla lekredskap inte byts ut. 
Besparingen kommer också att medföra att fler lekplatser måste avvecklas.   

Nytt värmesystem Länghem    
 Budget Prognos 

Lärande sektionen -76 -40 

Tekniska sektionen -94 0 

Summa -170 -40 

Kommentarer: Under 2012 kommer endast värmesystemet på Länghems skola att bytas, vilket medför att besparingen 
blir något lägre än beräknat. Utbyte av värmesystem på Solbacken beräknas utföras under 2013. 

Allmän kostnadsminskning administration    
 Budget Prognos 

Städledare -240 -160 

Tilt-projekt -30 -24 

Assistent  0,5 åa Solbacken -100 0 

Tjänstenedsättningar tekniska 
sektionen 

-200 -150 

Pensionsavgång ekonomifunk-
tion och tekniska sekt 

-100 -100 

Utredningssekr tekniska sekt -240 75 

Fastighetsskatt -120 -120 

Arbetsledn mm tekniska sektio-
nen 

-1 050 -760 

KS oförutsedda 580 580 

Summa -1 500 -659 

Kommentar: En översyn av assistentfunktionerna i Omsorgssektionen pågår. En minskning av assistentfunktion på 
Solbacken förväntas inte ge effekt förrän 2013. 

P g a arbetsrättslig lagstiftning med LAS, omplaceringsutredningar, turordningsregler, uppsägningstider m m kommer 
den beräknade besparingen inte att kunna träda i kraft vid halvårsskiftet.  

För städledartjänsten gäller samma förutsättningar som för konkurrensutsättning lokalvård, vilket innebär att bespa-
ringen som tidigast kan träda i kraft 3 september. Som för övrig personal inom lokalvården är besparingen beräknad 
under förutsättning att städledare väljer att gå över till entreprenör. 

Besparingen gällande tjänstenedsättningar beräknas bli ca 150 tkr, då tjänstledighet på vissa tjänster endast sökts för del 
av året. 
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Gällande utredningssekreterare har överenskommelse träffats vilken innebär att full lön utgår fr o m halvårsskiftet och 
12 mån framöver. Affärsverksamheterna (VA, renhållning, fjärrvärme) betalar administrationsersättning motsvarande 
150 tkr/år för tjänsten som utredningssekreterare, detta kan inte debiteras fr o m halvårsskiftet vilket innebär en intäkts-
förlust på 75 tkr för tekniska sektionen under 2012. 

Inom arbetsledning m m beräknas besparingen uppgå till högst 760 tkr under 2012: 

Områdeschef för fastighet beräknas finansieras med projektmedel fr o m april. Del av året kommer områdeschefen vara 
tjänstledig 15 % varför del av besparingen finns medräknad under ”tjänstenedsättningar”. 

För tjänsten som GIS-ingenjör bedöms ingen besparing kunna göras. I nuläget kan arbetsuppgifterna inte övertas av 
någon inom den befintliga organisationen, tjänster måste då istället köpas av externa konsulter vilket bedöms innebära 
högre kostnader. Då GIS-ingenjör har ett års uppsägningstid skulle det vid neddragning av tjänsten medföra dubbla 
kostnader (lön och konsultkostnad) under denna period. Tjänsten genererar också interna och externa intäkter på ca 350 
tkr vilka inte kommer att kunna debiteras fullt ut vid förändring. 

Även för arbetsledare fastighet gäller ett års uppsägningstid, under 2012 kan del av besparingen lösas genom att en 
vaktmästare är tjänstledig under ett halvår vilket beräknas generera ca 200 tkr i besparing. 

Inom kostenheten kommer deltidstjänst ej att återbesättas vid pension, personalomflyttningar görs och kombinations-
tjänster införs där detta är möjligt för att uppnå beräknad besparing. 

Tilt-projekt 
Kostnadsminskning på 6 tkr uteblir pga uppsägningstid för avtalet 

Pensionsavgång ekonomifunktion och tekniska sektionen 
Vår bedömning ar att den beräknade kostnadsminskningen kommer att uppnås. Kravverksamheten kommer antagligen 
inte att genomföras i egen regi från och med hösten 2012. 

Fastighetsskatt 
Vår bedömning är att kommunen inte kommer att behöva betala fastighetsskatt för de vårdbyggnader som används 
inom äldreomsorgen. Vi bedömer följaktligen att den beräknade kostnadsminskningen kommer att uppnås. 

KS oförutsedda 
Anslaget för KS oförutsedda har utökats med 580 tkr.  

   

Summering samtliga beslut     
 Budget Prognos 

Summa -10 825 -6 980 
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EKONOMISK PROGNOS – KONCERNEN 

 Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive  
Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2012. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resul-
tatförbättrande effekt uppgående till 1 675 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2011. 

Resultatprognos koncernen, mkr 

  
Tranemo- Tranemo 

  
 

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 

 
2012 2012 2012 2012 2011 

Verksamhetens intäkter 147,2 45,2 8,4 191,1 188,0 
Verksamhetens kostnader -652,7 -36,6 -2,6 -680,6 -665,7 
Avskrivningar -35,2 -5,1 -4,0 -44,3 -43,6 
Verksamhetens 

     nettokostnader -540,7 3,5 1,8 -533,8 -521,4 

      Skatteintäkter 411,1 0,0 0,0 411,1 414,8 
Generella statsbidrag 132,0 0,0 0,0 132,0 121,5 
Finansiella intäkter 2,6 0,0 0,0 0,9 1,3 
Finansiella kostnader -7,8 -3,6 -1,7 -11,5 -32,1 
Resultat före 

     extraordinära poster -2,9 -0,1 0,1 -1,3 -15,8 

      Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat  -2,9 -0,1 0,1 -1,3 -15,8 

 
 
EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen har resultat-
prognos för 2012 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2012-12-31 upprättats. 

Resultatprognos kommunen, mkr 

 
Budget Bokslut Budget Prognos 

 
 

2011 2011 2012 2012 Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 155,4 144,3 147,2 147,2 -25,2 
Verksamhetens kostnader -638,1 -639,0 -637,0 -652,7 9,5 
Avskrivningar -35,7 -34,6 -36,4 -35,2 1,2 
Verksamhetens 

     nettokostnader -518,4 -529,3 -526,2 -540,7 -14,5 

      Skatteintäkter 404,8 414,8 405,6 411,1 5,5 
Generella statsbidrag 121,2 121,5 129,8 132,0 2,2 
Finansiella intäkter 2,4 2,7 2,6 2,6 0,0 
Finansiella kostnader -5,8 -28,1 -7,8 -7,8 0,0 
Resultat före 

     extraordinära poster 4,2 -18,4 4,0 -2,9 -6,9 

      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  4,2 -18,4 4,0 -2,9 -6,9 
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Balansprognos kommunen, mkr 
 

Tillgångar Utfall Prognos 

 
2011-12-31 2012-12-31 

Anläggningstillgångar 
  Mark, byggnader, tekniska anläggningar, 
  maskiner och inventarier 623,6 663,0 

Finansiella anläggningstillgångar 85,8 78,8 
Summa 709,4 741,8 

   Omsättningstillgångar 
  Förråd 0,8 0,8 

Fordringar 48,6 49,0 
Kassa och bank 33,8 25,3 
Summa 83,2 75,1 

   Summa tillgångar 792,6 816,9 

   
   Eget kapital, avsättningar och skulder 

  
   Eget kapital, 141,7 138,8 
därav årets resultat -18,4 -2,9 

   Avsättningar 
  Avsättningar för pensioner 302,1 305,9 

Andra avsättningar 11,2 7,2 
Summa 313,3 313,1 

   Skulder 
  Långfristiga skulder 210,0 240,0 

Kortfristiga skulder 127,5 125,0 
Summa 337,5 365,0 

   Summa eget kapital,  
  avsättningar och skulder 792,6 816,9 

   Ansvarsförbindelser 
  Borgensförbindelser, panter och därmed 138,2 138,2 

jämförliga säkerheter 
  Övriga ansvarsförbindelser 6,6 6,6 

Summa 144,8 144,8 

   Soliditet 18% 17% 
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 

        
         
 

Utfall Budget Prognos Avvikelse     
Anslagsområde 2011 2012 2012 

     
         
Service- och näringslivssektionen 

       
 

-43 232 -44 873 -45 640 -767     
         
         
Tekniska sektionen 

        
 

-68 569 -68 332 -70 083 -1 751     
         
         
Lärandesektionen 

        
 

-228 641 -232 324 -237 648 -5 324     
         
         
Omsorgssektionen 

        
 

-196 594 -194 038 -200 161 -6 123     
         
         
Strategisektionen 

        
 

-11 160 -6 262 -6 482 -220     
         
         
Delsumma -548 196 -545 829 -560 014 -14 185     

         

         
Finansförvaltningen 

        
 

529 807 549 790 557 086 7 296     
         
         
         
SUMMA  -18 389 3 961 -2 928 -6 889     
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 
 

SERVICESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser, tkr 
 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 44 873 45 640 -767 

Summa 
investering 

8 410 7 254 1 156 

Administrationen för Medborgarservice och process-
stöd beräknas vid årets slut visa på en negativ avvikel-
se med 121 tkr, vilket främst beror på ökade personal-
kostnader under vakansperioden i avvaktan på rekry-
tering av ny funktionschef. 
 
Den negativa avvikelsen på 107 tkr avseende diariesy-
stem förklaras av en strukturell budgetavvikelse avse-
ende löpande drift, underhåll, support samt kapital-
kostnader.    

För att tillgodose medborgarnas behov av en effektiv 
handläggning av byggärenden kommer det under året 
att erfordras konsultinsatser, vilket innebär högre 
kostnader än budgeterade vakanta tjänster. Överskri-
dandet beräknas uppgå till 226 tkr.  

Den beräknade intäkten i enlighet med den nya plan 
och bygglagen är alltför optimistiskt beräknad i års-
budgeten, vilket innebär att intäkten kommer under-
stiga budget med 247 tkr.  

Det nya taxesystemet för livsmedels och miljötillsyn 
beräknas ge intäkter på 121 tkr utöver budgeterat 
belopp. 

Under gemensamma personalåtgärder beräknas ett 
underskott på 230 tkr pga att flertalet rekryteringar 
genomförts med hjälp av konsult. I dagsläget pågår en 
sådan rekrytering. 

För fackliga företrädare beräknas en negativ avvikelse, 
141 tkr, beroende på att de fackliga organisationerna 
har dels fler fackliga uppdrag genom den nya organi-
sationen, dels är flera av de fackliga företrädarna nya 
på sina poster. Detta innebär i sin tur att de behöver 
genomgå kurser och utbildningar för att klara sitt 
uppdrag. 

P g a minskade bidrag från Samordningsförbundet 
prognostiseras en avvikelse mot budget på 300 tkr, 
detta trots att en neddragning med 50 % genomförts på 
en tjänst. 

 

Målavvikelser 
På grund av nyrekrytering av livsmedelshandläggare 
beräknas livsmedelskontrollerna inte nå upp till målta-
len. Det finns skäl att anta att antalet utförda kontroller 
successivt kommer att öka under andra halvåret. 

Åtgärder 
I dagsläget bedöms det vara svårt att vidta åtgärder för 
att minska det prognostiserade underskottet.  

 

TEKNISKA SEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser, tkr 
 Budget Prognos Resultat 

Gemensamt  -4 189 -4 839 -650 

Lokalförsörjning -24 675 -24 845 -170 

Kost o lokalvård -25 375 -26 075 -700 

Gata/skog/park -13 663 -13 663 0 

Affärsverksamheter -430 -661 -231 

Summa drift -68 332 -70 083 -1 751 

Summa  
investering 

-81 769 -63 470 18 299 

För tekniska sektionen administration är prognosen ett 
underskott på 650 tkr beroende på att de beräknade 
besparingarna på administration inte fullt ut kan upp-
nås bl a p g a arbetsrättsliga regler. 

För lokalförsörjning beräknas ett underskott på 170 tkr, 
beroende på att det beräknade besparingen på 1 arbets-
ledare fr o m halvårsskiftet inte kommer att ge full 
effekt, samt att byte av värmesystem på Solbacken inte 
utförs förrän 2013. 

Kost och lokalvård redovisar ett prognostiserat under-
skott på 700 tkr fördelat på 500 tkr på kost och 200 tkr 
på lokalvård. Underskottet på kost härrör sig till ökade 
livsmedelskostnader samt ökade vikariekostnader då 
behovet av vikarier ökar då ordinarie personal är på 
kompetensutveckling i samband med ESF-projektet 
SKY. I och med pågående omorganisation inom om-
sorgen kommer lägenheter att bli vakanta vilket gene-
rerar intäktsbortfall för kostenheten.  

För lokalvård beror underskottet på att tidplanen för 
konkurrensutsättning av verksamheten inte kunnat 
följas. Ett flertal maskiner har havererat vilket medfört 
kostnader för reparationer och nyanskaffning. 

För VA-verksamheten beräknas årets resultat bli ett 
överskott på 300 tkr. Det finns ackumulerade under-
skott äldre än 3 år på sammanlagt 531 tkr som bör 
skrivas bort mot årets resultat. 
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Målavvikelser 
Då verksamheterna i kommunens lokaler förändras 
medför detta ökade kostnader för lokalförsörjningen i 
form av anpassningar och investeringar. Detta kan 
innebära problem att fullt ut anpassa lokalerna efter 
verksamheterna.  

P g a otillräckliga ekonomiska medel finns inte möjlig-
het att utföra de underhållsåtgärder som krävs för att 
säkerställa fastigheternas funktion och tekniska stan-
dard. 

Målet att beläggningsunderhållet på gator ska hålla en 
nivå så att akuta beläggningsskador kan undvikas samt 
att i den långsiktiga planeringen av underhållsbelägg-
ningar verka för att bibehålla värdet av det befintliga 
vägkapitalet uppnås ej p g a otillräckliga ekonomiska 
resurser. En beläggningsinventering bör göras för att 
kunna bedöma behoven. 

Övergripande mål 
Målet att inga kommunala lokaler ska vara oljeupp-
värmda 2012 uppnås ej då oljeuppvärmning vid årets 
slut kommer att finnas kvar i Solbacken i Länghem  
samt Storgatan 13 i Grimsås. 

Andelen vakanta lokaler beräknas överstiga 2 % då bl a 
Kindbo i Limmared står tom. 

Åtgärder 
Under de senaste åren har lokalförsörjningen tvingats 
överföra medel från underhållsbudgeten till driftbud-
geten för att täcka ökade driftkostnader och minskade 
hyresintäkter p g a vakanta lokaler. I nuläget kan i stort 
sett endast akuta underhållsåtgärder utföras.  

Vid 2012 års start hade kostenheten totalt minskat 
bemanningen med 6,5 heltidstjänster sedan 2007, un-
der året kommer ytterligare minskning med 1 tjänst att 
ske. Detta medför att yttersta gränsen är nådd gällande 
personaltäthet för att kostenheten ska kunna bibehålla 
kvalitet och service. Verksamhetsplanering och mat-
lagning ”från grunden” kommer inte kunna ske i 
samma utsträckning.  

För lokalvården har en allmän åtstramning av verk-
samhetskostnaderna gjorts i väntan på ev entreprenad. 
Bl a har inga utbildningar genomförts. 

Va-verksamhetens ackumulerade underskott uppgår 
till 3 240 tkr. För 2012 beräknas att detta underskott 
kan minskas med ca 300 tkr, det finns dock en stor 
osäkerhet gällande intäktsnivån då avläsning görs i 
slutet av året. Arbetet med att minska kostnaderna 
pågår kontinuerligt. Kapitalkostnaderna har under de 
senaste åren ökat kraftigt, varför VA-strategin bör gås 
igenom och vissa åtgärder omprövas alt utföras senare 
än beräknat. 

LÄRANDESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 Budget Prognos Resultat 

Gymnasium 53 755 57 814 -4 059 

Förskola, grundskola, 
särskola 

135 824 136 692 -868 

Kultur och fritid 14 555 14 590  35 

Övergripande verk-
samhet 

28 190 28 552 -362 

Summa drift 232 324 237 648 -5 324 

Summa  
investering 

3 503 2 408 1 095 

Gymnasium – 4 059 tkr 
Prognosens kostnad 2012 för elever i andra kommuner 
och friskolor beräknas överskrida budget med 1 158 
tkr. Antalet elever beräknas sjunka med 11 till 226, men 
genomsnittskostnaden är högre, vilket gör att det ändå 
beräknas bli ett underskott. Intäkterna för elever i vår 
gymnasieskola från andra kommuner beräknas öka 
med 862 tkr, 5 elever mer än budgeterat samt högre 
genomsnittskostnad. Nettokostnaden för interkommu-
nal ersättning förväntas bli ett underskott på 296 tkr. 

Återstående underskott, 3 763 tkr, hänför sig till verk-
samheten i vår egen gymnasieskola. Vid årets början 
beräknade gymnasiet att underskottet mot erhållen 
budgetram skulle bli 2 300 tkr, vilket också signalera-
des till politikerna. Underskottet beräknas nu öka med 
ytterligare 1 463 tkr beroende på ändrade förutsätt-
ningar. Exempel på detta är: enligt lag skall elever på 
yrkesprogrammen kunna läsa 300 poäng extra för att 
nå högskolebehörighet. Detta ser  vi  nu kommer att 
utnyttjas av ca  50 elever per årskurs, merkostnad 356 
tkr. Utökning av antal behörighetsgivande ämnen samt 
fler IM-elever, merkostnad 160 tkr. Extra marknadsfö-
ringskostnader 145 tkr. Nettokostnad under ht-12 för 
ensamkommande flyktingbarn 113 tkr. Extra kostnader 
för KOP beroende på krav från socialstyrelsen, 174 tkr.  
Åtgärder för att dämpa oro och konflikter, 27 tkr. Ned-
dragning inom administration kan ej göras under 2012, 
200 tkr.  
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Förskola, grundskola,särskola – 868 tkr 
Det beräknade underskottet hänför sig till förskolorna 
där vi på flera enheter har barn som kräver mycket 
extra stöd, i vissa fall en personal per barn.  

Kultur och fritid – 35 tkr 
Underskottet beror på beslut om ändrad taxa för fjärr-
lån i samråd med Svenljunga samt beräknade mindre 
intäkter på förseningsavgifter och dvd än budgeterat. 

Övergripande verksamhet -362 tkr 
Kostnader för grundskoleelever i andra kommuner 
beräknas överstiga budget med 572 tkr. Kostnad för 
vårdnadsbidrag beräknas bli 200 tkr över budget. På 
plussidan finns bl a lägre kostnad för lärarlyftet, + 250 
tkr. 

Övergripande mål 
Målen för god ekonomisk hushållning är för tidigt att 
utvärdera när det gäller skolan. Vid nästa uppföljning 
finns resultaten för läsåret 2011/12 och då kan utvärde-
ring göras.  

 

Åtgärder 
 Det beräknade underskottet på gymnasiet är svårt att 
påverka. Det styrs mycket av elevernas val och statliga 
lagar och förordningar. För övriga områden har vi 
större förhoppningar att kunna få ner underskottet och 
närma oss en budget i balans. Inom skola och förskola 
är det en balansgång mellan kvalité och att vi ska ge 
barnen det stöd de behöver å ena sidan och ekonomin 
på andra sidan. 

 

OMSORGSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 Budget Prognos Resultat 

Gemensam ink 
färdtjänst 

20 251 20 850 -599 

Äldreomsorg inkl 
HSL 

87 560 87 919 -359 

Beställd hemtjänst 19 264 21 264 -2 000 

Funktionsnedsättning 45 435 46 734 -1 299 

Individ- och familje-
omsorg 

21 528 23 394 -1 866 

Summa drift 194 038 200 161 -6 123 

Summa  
investering 

1 489 1 489 0 

 

För gemensamverksam prognostiseras ett underskott 
på -599 tkr. Underskottet beror på kostnader för kvali-
tetsledningsssystemet Stratsys samt ökad kostnad 
avseende biståndshandläggning, där förstärkning av 
enheten har gjorts för att möta upp sjukdom och ökat 
ärendeinflöde. Ett visst underskott har uppstått för 
ökade kostnader för områdeschefer LSS/socialpsyk., 
med anledning av sjukskrivning/uppsägning.  

Efter första tertialet beräknas årets underskott för 
äldreomsorgen bli – 359 tkr. Underskottet beror på 
outhyrda lägenheter, bland annat på Ängslyckan, samt 
på ökade kostnader för bilar och bensin. Äldreomsor-
gens verksamheter är budgeterade till 106 733 tkr för 
2012, att jämföras med 107 006 tkr för 2011. Då har 
budgeten anpassats till planerade och delvis genom-
förda strukturförändringar på Resurscentrum, Gu-
darpsgården och Solbacken, som beräknas ge en kost-
nadsminskning på 2 750 tkr. 

Efter första tertialet beräknas årets underskott av be-
ställd hemtjänst bli ca – 2 mkr. Ett ökat ärendeinflöde i 
kombination med ett ökat kvarboende i det egna 
hemmet är orsaken till underskottet.  

För LSS inkl. socialt stöd beräknas ett underskott av 
sammanlagt 1,3 mkr. Framförallt ligger underskottet 
inom personlig assistans, såväl LASS som LSS. Indrag-
na timmar från FK, ersätts till viss del av assistans enl. 
LSS.  Servicebostad LSS kommer att få ett ökat antal 
boende och därmed finns behov av en förtätning av 
personal. 

När det gäller IFO-avdelningen så beräknas efter första 
tertialen ett underskott av – 1 866 tkr. Kostnadsökning-
en berör främst försörjningsstödet och institutionsvår-
den. När det gäller försörjningsstödet har vi en minsk-
ning av antalet hushåll, dock en ökad kostnad per 
hushåll beroende av en ökad norm ( 2 vuxna+2 barn en 
genomsnittlig ökning med 1 124 kr/mån. 

Under första tertialet har satsningen på nystartsjobb 
medfört att löner utbetalats i omfattning 573 tkr. Intäk-
ter från AMS som täcker del av kostnaden för nystarts-
jobb redovisas under personalfunktionens arbetsmark-
nadsåtgärder. Sju hushåll har under perioden blivit 
självförsörjande genom denna satsning, vilket innebu-
rit en besparing av  i genomsnitt 7 142 
kr/hushåll/månad. Större delen av de som under 2012 
har gått ut i nystartsjobb har först under mars/april fått 
sin lön, vilket gör att vi inte kan se något stort genom-
slag ännu. Bidrar dock till en minskning av antal hus-
håll. Ett fåtal ärenden är kostnadsdrivande i hög grad. 
Köp av arbetsnära platser belastar försörjningsstödets 
budget med 581 tkr på årsbasis. Kostnader för institu-
tionsplaceringar ökar och förväntas ge 1,6 mkr i under-
skott under året. Trots omfattande insatser lyckas vi 
inte fullt ut möta behoven på hemmaplan när det gäller 
barn och ungdomar. Även när det gäller personer med 
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samsjuklighet saknar vi idag verksamhet som möter 
upp behovet av dygnetrunt-vård, vilket medfört exter-
na placeringar. 

Målavvikelser 
I årets första budgetuppföljning räknar vi inte med 
några målavvikelser. 

Åtgärder 
Stora strukturella förändringar av verksamheten är 
planerade under åren 2012-2014. Dessa förväntas resul-
tera i ett mer effektivt utnyttjande av sektionens resur-
ser. Inom samtliga verksamheter råder stark ekono-
misk medvetenhet och åtgärder för att minska kostna-
derna diskuteras ständigt. 

Sektionen är i hög grad beroende av utvecklingen i 
omvärlden och påverkas negativt av neddragningar 
inom andra myndigheter. Det medför stora svårigheter 
att beräkna förväntade kostnadsökningar som är bero-
ende av detta, en situation som är mycket uppmärk-
sammad i press och media. Vi har antagit en strikt 
hållning till ansökningar som ska möta upp de behov 
som uppstår pga annan myndighets besparingar. Dock 
medför det en i hög grad ökad arbetsbörda framförallt 
för LSS-handläggare, vilket har medfört att en för-
stärkning av enheten är nödvändig. 

Satsningen på arbetsmarknadsåtgärder förväntas suc-
cessivt innebära ett minskat antal hushåll men även en 
minskad tidsperiod av beroende. Dessa besparingar 
ligger dock längre fram i tiden, då insatsen pågår un-
der ca 1 år per individ. 

 

STRATEGISEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 6 262 6 482 -220 

Resultatet för strategisektionen beräknas för 2012 bli ett 
underskott på 220 tkr. Underskottet beror på att Väst-
trafik för 2011 fastställt ett underskott för Tranemo 
kommun på 442 tkr. Detta trots att prognosen från 
deras sida för perioden jan – okt som presenterades i 
december angav ett beräknat underskott på 220 tkr. 
Denna prognos låg till grund för kommunens bokslut. 
Eftersom kostnadsansvaret fr o m 2012 helt ligger på 
Regionen finns i årets budget inga medel för aktieägar-
tillskott till Västtrafik och därför ingen möjlighet att 
täcka in det ökade underskottet för 2011. 

Målavvikelser 
Inga av de övergipande mål för god ekonomisk hus-
hållning som finns angivna i budgeten berör direkt 

strategisektionens verksamhet. Inom sektionen pågår 
därför ett arbete med att ta fram mål för sektionens 
verksamhet vilka kan ligga till grund för årliga av-
stämningar. 

Sammantaget kan dock konstateras att första tertialet 
inneburit ett intensivt arbete inom sektionens olika 
delar. Breda utvecklingsprojekt tillsammans med fram-
tagning av konkreta åtgärdspaket pågår inom turist-
verksamheten. En ny internationell policy har tagits 
fram och WEPA processen har genomförts tillsammans 
med West Sweden. Flera planer har blivit klara för 
utställning eller antagande. Inom folkhälso- och miljö-
området har bl a ett internationellt ungdomsläger 
genomförts. Även efter det förändrade ägarskapet till 
Västtrafik krävs fortsatt minst lika stort engagemang 
och aktivitet från kommunen för att påverka utveck-
lingen av kollektivtrafiken. 

Åtgärder 
Det finns inte möjligheter att inom den begränsade ram 
som står till sektionens förfogande inrymma det för-
dubblade underskottet från Västtrafik. Som angetts 
ovan finns 2012 i sektionens budget inga medel för 
aktieägartillskott till Västtrafik. 

 

TRANEMOBOSTÄDER 

Marknad 
Lägre hyresintäkter än budgeterat beror på hyresför-
handlingens resultat som blev lägre än förväntat. Lä-
genhetsvakanserna är ca 6 % eller 52 st. 

Marknaden har sedan ett år påbörjat återhämtning. 
Vissa månader gör vi ett tapp på vakanserna när 
många uppsägningar faller ut samtidigt, men trenden 
är på väg åt rätt håll. 

Lokalvakanserna uppgår till ca 20%. Det finns inga 
större förfrågningar på lokalsidan. Just nu ligger 3 
vakanta radhusfastigheter (markboenden lämpliga för 
äldre) ute till försäljning via mäklare enligt bolagets 
strategiska plan. 

Personal 
Tranemobostäder har fn 17 fast anställda. 

Med anledning av kommande pensionsavgång pågår 
en rekrytering av ny bovärd/fastighetsskötare. 

Rekrytering av VD pågår men tjänsten kommer under 
en period vara vakant och tiden tills ny VD är på plats 
kommer ordförande utöka sin tjänstgöringsgrad. 

Förvaltningskostnader 
Underhåll 
Under 2012 är två större åtgärder planerade: byte av 
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tak på Solgårdsgatan 17 i Tranemo och tillgänglighets-
anpassning inkl underhåll av fasad, tak och fönster av 
Liljerydsgatan 1 i Grimsås. 

Målning av fasader och fönster, byte av fönster, uppda-
tering av utemiljöer samt byte av vitvaror är områden 
som vi ständigt arbetar med. 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs löpande. 

Drift 
Uppvärmningskostnader har inte fallit ut som budget 
och kan delvis förklaras genom att årets klimat än så 
länge varit gynnsamt, prognosen bygger på ett fortsatt 
klimatmässigt normalår. 

Vi har för avsikt att byta värmesystem i 6 fastigheter i 
Länghem till värmepumpar, varav 5 värms med olja 
idag. 

Finansiering 
Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 137,4 miljo-
ner och 100 miljoner har fast ränta till 2,46%, resterande 
har en rörlig ränta som per 30 april var 2,465%. 

Amortering sker med 800.000:- per år vilket motsvarar 
ca 0,58%. 

Totala snitträntan har från årsskiftet sänkts från 2,55% 
till 2,46% i april. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat är något lägre än budget, 
beroende på chefsrekrytering och lägre hyresintäkter 
efter hyresförhandlingen. 

De ev förväntade reavinsterna kommer bl a användas 
till underhåll. 

Likviditeten är svag och inom den närmaste tiden 
kommer bolaget vara i behov av mer kapital för att 
bära planerade och redan utförda investeringar. 

 

TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Årets verksamhet 
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen 
till ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och 
sälja fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel 
och tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed 
sammanhängande verksamhet.  

Fastighetsbeståndet 
Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande 
fastigheter: 

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp 
Fastigheten är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal finns. 
Hyresgästen är under rekonstruktion. 

• Industribyggnad på fastigheten Ömmestorp 1:27 i 
Tranemo. 
Byggnaden är uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal finns. 

• Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp 
Fastigheten köptes i juni 2009 och är uthyrd i sin 
helhet. Återköpsavtal finns. 

• Gudarp 3:44 i Tranemo 
Fastigheten köptes i juli 2009 och är uthyrd i sin 
helhet. Återköpsavtal finns. 

• Moghult 1:223 i Grimsås 
Fastigheten köptes från kommunen i januari 2009 och 
är uthyrd i sin helhet. 

• Lagmanshaga 1:13 i Ljungsarp 
Fastigheten köptes från kommunen i april 2011. 
Fastigheten är såld med tillträdesdag 2012-05-11. 

 
Ekonomiskt utfall 
Företagets ekonomiska prognos visar på ett överskott 
med 455 tkr före skatt. Efter skatt slutar det 
ekonomiska resultatet på 98 tkr enligt prognosen. 

Med en låneskuld på 64 mkr är en stor del av bolagets 
kostnader avhängiga av ränteutvecklingen. Även 
hyresintäkterna är dock på motsvarande sätt 
korrelerade till ränteutvecklingen – hyresnivåerna är 
till viss del kopplade till ränteutvecklingen. Bolaget tar 
följaktligen i princip ingen ränterisk.  

Prognosen omfattar en reavinst med 0,9 mkr och 1,5 
mkr har i prognosen reserverats för kundförluster.  

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering 
och för att stärka soliditeten beräknas uppnås under 
2012. 

Framtiden 
Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt 
ekonomiskt resultat de kommande åren. 

En av bolagets hyresgäster är under rekonstruktion. 
Hur detta kommer att påverka TUAB:s ekonomi beror 
på utfallet av denna process. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
 Prognos 

2012 
Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

TEKNISKA SEKTIONEN    
Fjärrvärme    
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 698 695 694 
Köpt värme (MWh) 45 000 44 910 52 900 
Såld värme (MWh) 37 800 37 510 44 400 

VA-verksamhet    
Antal VA-abonnenter 3 200 3 200 3 215 
Tillverkad vattenmängd, m3 875 000 866 000 851 000 
Debiterad vattenmängd, m3  530 000 510 000 518 000 

Renhållning    
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 658 1 661 1 646 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 450 2 442 2 425 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 498 497 492 
Kost    
Antal lunchportioner/dag barnomsorg/skola 2 465 2 465 i.u 
Antal lunchportioner/dag äldreomsorg 310 315 i.u 
Antal abonnenter kyld mat 70 65 i.u 
Gator och vägar    
Gator och vägar (km) 90,7 90,7 73,7 
GC-vägar inkl banvall (km)  63,5** i.u 
Vinterväghållning (km) 132 132*** 73,7 
Kostnad per kilometer (kr) 8 400 11 443 23 672 
Belysning, antal ljuspunkter  4 188          4 135 
Skogsinnehav (ha) 630 630 630 
    
*Uppgift saknas    
**Efter inventering av samtliga gator och GC-vägar    
***Gator, gc-vägar 36 km samt 5 km banvall    

LÄRANDESEKTIONEN    
Grundskolan    
Antal elever i grundskolan  1 287 1 308 1 301 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  91 793 88 718 89 642 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 42 725 41 243 41 677 
Gymnasieskolan    
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasiet 555 590 622 
Antal elever i Tranemo gymnasieskola 324 352 415 
Total kostnad per ungdomselev i kr 115 840 103 273 101 639 
varav undervisningskostnad per elev i kr 60 967 52 839 52 031 
Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg    
Antal inskrivna barn i förskolan 15 okt 439 419 412 
Bruttokostnad per barn i förskolan i kr 99 649 99 192 99 020 
Antal inskrivna barn i fritidshem 15 okt 354 354 345 
Bruttokostnad per barn i fritidshem i kr 36 178 34 400 33 875 
Antal barn i kommunal pedagogisk verksamhet) 26 26 45 
(familjedaghem)    
Bruttokostnad per barn i kommunal pedag omsorg (tkr) 55 538 60 973 59 226 
Antal barn i enskilda förskolor 91 88 50 
Bidrag per barn till enskilda förskolor (kr) 86 934 74 045 84 910 

OMSORGSSEKTIONEN 
1:a tertial 

2012 
Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 404 432 468 
Antal enkelresor 1 581  5 349 5 844 
Nettokostnad/enkelresa (kr) 288 283 254 
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 1:a tertial 
2012 

Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

    
Riksfärdtjänst    
antal personer 13 47 26 
antal enkelresor 52 214 157 
Nettokostnad/enkelresa (kr) 2 084 1 849 1 830 
Övrigt    
Antal beställda hemtjänsttimmar 21 481 54 217 - 
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl rehabplatser 90 % 73 % 79% 
 
Institutionsvård barn/unga    
Antal  7 8 4*** 
Antal vårddagar 513 1 268 715*** 
Genomsnittlig dygnskostnad 4 169 2 903 3 403*** 
Institutionsvård vuxna    
Antal 5 8 11 
Antal vårddagar 215 1 440 1 074 
Genomsnittlig dygnskostnad 2 014 1 514 1 514 
Familjehem barn/unga    
Antal  11 13 12 
Antal vårddagar 1 491 4 035 4 176 
Genomsnittlig dygnskostnad 399 376 367 
Familjhem vuxna    
Antal 4 0 1 
Antal vårddagar 109 0 66 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 443 0 1 795 
Försörjningsstöd    
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 87 86 87 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 6 920 6 138 5 430 
Försörjningsstöd flyktingar    
Antal hushåll 21 30 28 
Antal nya ärenden 2 i.u 17 
Genomsnittlig kostnad per hushåll/mån 6 314 7 178 8 285 
    
    
*** 1 vuxen ingår (förälder-barnplacering)    
    

 
Prognos 

2011 
Utfall 
2010 

Utfall 
2009 

STRATEGISEKTIONEN     
Turistbyrån    
Antal besök 3 900 3 430 3 126 
Antal mail 1 350 1 347 583 
Antal webbesök 15 000 14 600 10 000 

SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN     
Offentligt skyddat arbete, st  8 9 10 
Nystartsjobb, st  14 9 - 
Anställda med lönebidrag, st  15 16 18 
Jobbgaranti, st  6 8 - 
     
Försäkrade byggnaders värde, mkr  1 773 1 862 1 812 
     
Rekrytering, antal tjänster  110 115 110 
     
Antal diarieförda bygglov  125 118 121 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2012 inklusive ombudgeteringar uppgår till 95,2 mkr. 

Bokslutsprognos investeringar 
(Belopp i tkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 120430 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 15 000 81 769 63 470 18 299 
     
Servicesektionen 0 8 410 7 254 1 157 
     
Lärandesektionen 179 3 503 2 408 1 095 
     
Omsorgssektionen 228 1 489 1 489 0 
     
TOTALT 15 407 95 171 74 621 20 551 
     
 
 
Kommentarer
Investeringsbudgeten 2012 omfattar totalt 95,2 mkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 20,6 mkr. Un-
der de två första tertialen har 15,4 mkr (16%) förbru-
kats. 

En relativt stor del av investeringsbudgeten är fördelad 
på ett mindre antal projekt. Prognosen för de aktuella 
projekten redovisas nedan. Utfallet beräknas bli 37 mkr 
av budgeterade 47,9 mkr, vilket motsvarar 77 % av 
anslagen.  

Nedan redovisas kommentarer till investeringsbud-
get/prognos sektionsvis. 

Tekniska sektionen 
Av budgeterade medel 81,8 mkr beräknas 63,5 mkr 
förbrukas under året.  

För energibesparande åtgärder beräknas totalt 3 mkr 
förbrukas, dessa avser byte av värmesystem på Läng-
hems skola. Om endast värmesystemet byts ut måste 
systemet överdimensioneras för att uppnå tillräcklig 
värme i matsalen. Om även ventilationen i matsals-
byggnaden byts ut räcker det med en mindre värmean-
läggning med lägre driftkostnad som följd. Kostnad för 
ventilation beräknas till 700 tkr. Större delen av arbeten 
i köket utförs under sommaren 2013. Köket är även i 
stort behov av renovering, samordningsvinster går att 
göra om dessa renoveringar görs samtidigt som byte av 

ventilation. Värmesystemet på Solbacken i Länghem 
beräknas bytas under 2013.  

Ombyggnation enligt omsorgssektionens lokalförsörj-
ningsprogram startar med ombyggnad av Gudarps-
gården etapp 1 under våren.  

Ombyggnad av vårdcentralen startar under våren, 
beräknad byggnadstid ca 1 år. 

Glasets Hus ska vara klart i början av sommaren, kost-
naden beräknas bli ca 400 tkr över budget. 

Servicesektionen 
För Service- och näringslivssektionen beräknas ett 
överskott med 1 157 tkr, främst beroende på att inget 
markförvärv planeras samt att uppgraderingen av 
diariesystemet väntas ske i flera etapper. 

Lärandesektionen 
Lärandesektionens investeringar beräknas bli 2 408 tkr, 
vilket är 1 095 tkr lägre än budget. Överskottet beror på 
att överförda medel från tidigare år ej beräknas utnytt-
jas. 

Omsorgssektionen 
Omsorgssektionens investeringsbudget omfattar 1 489 
tkr och avser inventarier till ÄO/HSL, LSS samt IFO. 
Hela anslaget beräknas bli förbrukat under 2012.

Benämning Budget Prognos Avvikelse 
Överföringsledningar 5 028 5 028 0 
Energibesparande åtgärder 8 771 3 000 -5 771 
Ombyggnad Vårdcentralen 13 501 8 000 5 501 
Glashuset Limmared 13 538 13 938 -400 
Pumpstationer o va-verk 7 103 7 103 0 
 47 941 37 069 10 872 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2012-03-31 
 
Befolkningsutveckling 2005-2012 
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 
2011-12-31 
2012-03-31 

11 606 
11 583  

Befolkningsförändring 2012 -23 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2011 samt kvartal 1 2012 
       
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 
Levande födda 23 31 23 22 99 34 
Avlidna 41 25 19 35 120 29 
Födelsenetto -18 6 4 -13 -21 5 
       
Inflyttade 129 139 154 110 532 96 
Utflyttade 131 107 153 101 492 124 
Flyttningsnetto -2 32 1 9 40 -28 
       
Summa -20 38 5 -4 19 -23 
 

Åldersfördelning per 2006-12-31 - 2011-12-31 
  

2006-12-31 
 

2007-12-31 
 

2008-12-31 
 

2009-12-31 
 

2010-12-31 2011-12-31 
0-6 år 811 795 813 798 820 826 
7-15 år 1 429 1 387 1 336 1 272 1 222 1 216 
16-19 år 693 706 709 717 720 678 
20-40 år 2 539 2 576 2 549 2 491 2 474 2 492 
41-64 år 3 913 3 925 3 919 3 902 3 842 3 826 
65-79 år 1 591 1 622 1 662 1 693 1 745 1 810 
80- w år 766 739 733 749 764 758 
       
Summa 11 742 11 750 11 721 11 622 11 587 11 606 
 

Arbetsmarknad per 30/4 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Öppet arbetslösa 0,8% 0,8% 0,7% 2,6% 2,6% 2,0% 1,9% 
Andel i program 1,5% 1,5% 0,4% 1,1% 2,4% 1,6% 1,4% 
Summa 2,3% 2,3% 1,1% 3,7% 5,0% 3,6% 3,3% 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun ska budget- och verksamhetsuppföljningarna inkludera en 
finansiell rapport. 

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2012-04-30 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  
Kortfristig upplåning 0  Bank 17 695 
Långfristig upplåning 210 000  Övrigt 413 
TOTAL UPPLÅNING 210 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 42 108 

     
   Medelsförvaltning  
Utlämnade lån, tkr   Det finns inga medel avsatta i 

värdepapper. 
 

Kortfristig utlåning 0    
Långfristig utlåning 64 100    

TOTAL UTLÅNING 64 100    

   Prognostiserad genomsnittlig 
NETTOLÅNESKULD 145 900  ränta 2012: 2,8% 

 
 

Kommunens låneskuld per 2012-04-30 uppgår till 210 
mkr. Ingen förändring har skett under 2012. Per den 30 
april hade kommunen lånat ut medel om sammantaget 
64,1 mkr till kommunens helägda bolag Tranemo Ut-
vecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB är 6,2 mkr 
lägre jämfört med årsskiftet. Kommunens ”egna” net-
tolåneskuld har följaktligen ökat med motsvarande 
belopp 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 betalningsbered-
skap ska kunna anses vara säkerställd. 

 

Låneskuld/nettolåneskuld 
2008-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms behöva utökas med 30 
mkr ytterligare under 2012. Utlåningen till TUAB för-
väntas uppgå till cirka 64 mkr (samma nivå som idag) 
vid kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåne-
skulden” för kommunen per 2012-12-31 väntas följakt-
ligen uppgå till cirka 176 mkr.
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

   
   BNP   

 
   KPI   

 
   Arbetslöshet 

   
2012 2013 

 
2012 2013 

 
2012 2013 

SEB maj 
 

0,7 1,9 
 

1,2 1,2 
 

7,5 7,9 

LO maj 
 

0,0 2,5 
 

1,4 1,3 
 

7,8 7,9 

SKL apr 
 

1,0 2,6 
 

1,3 1,1 
 

7,8 7,9 

Swedbank apr 
 

0,2 2,2 
 

1,5 1,9 
 

7,8 7,9 

Riksbanken apr 
 

0,4 1,9 
 

1,2 1,9 
 

7,7 7,7 

Regeringen apr 
 

0,4 3,3 
 

1,2 1,3 
 

7,8 7,7 

KI mar 
 

0,4 2,5 
 

1,5 1,4 
 

7,7 7,7 

Genomsnitt 
  

0,4 2,4 
 

1,3 1,4 
 

7,7 7,8 
 
 

 
Skatteunderlagsprognoser 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011–2015 

SKL1, apr 2012 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 20,1 

VP2, apr 2012 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 21,6 

ESV3, mar 2012 3,4 3,7 3,7 4,1 4,7 4,7 21,1 

SKL1, feb 2012 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 19,9 
 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Regeringen (vårpropositionen) 
3.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
Stibor 3 mån 
2011-05-01 – 2012-04-30 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
2003-2012 

 
Konsumentprisindex, inflationstakt 
maj 2011 – april 2012 
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