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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 upprät-

tas 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 2013-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt resul-

tat för 2013 uppgående till -23,2 mkr (koncernen: -

20,8 mkr).

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inklude-

rar samtliga pensionskostnader, det vill säga även

förändringen av den tidigare ansvarsförbindelsen

redovisas över såväl resultat- som balansräkning.

Tranemo kommun redovisar sedan 2005, i enlighet

med beslut i kommunfullmäktige, samtliga pension-

såtaganden som avsättning i balansräkningen.

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -31,4

mkr - årets ekonomiska resultat är budgeterat till 8,2

mkr. Det negativa resultatet förklaras till stor del av

en stor jämförelsestörande engångskostnad (finansi-

ell kostnad) på 24,8 mkr till följd av ändrad diskonte-

ringsränta för beräkning av pensionsskulden. Den

andra viktiga huvudförklaringen till den negativa

avvikelsen är att utfallet för verksamheterna progno-

stiseras innebära 13,3 mkr högre nettokostnader än

vad som budgeterats. När det gäller intäkterna från

skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir

4,8 mkr högre än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att

överskrida de ekonomiska ramarna med totalt cirka

13,3 mkr. Det är framförallt verksamheterna myndig-

hetsfunktion (-9,1 mkr), vård och omsorg (-3,3 mkr),

funktionsnedsättning och socialt stöd, (-3,2 mkr) och

vatten- och avloppsverksamheten (-1,4 mkr) som räknar

med större underskott mot budget. En viktig ut-

gångspunkt för prognosen för verksamheterna är att

de medel (3,0 mkr) som har budgeterats under

kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader inte

används till annat än att delvis täcka verksamheter-

nas prognostiserade underskott.

Prognostiserade större budgetavvikelser, mkr

Prognos

Verksamhet avvikelse

Medel för oförutsett 3,0

Lokalvård -1,2

Vatten och avlopp -1,4

Fjärrvärme 0,6

Gymnasium -0,6

Gruppbostäder för dementa -0,5

Hemtjänst -1,7

Funktionsnedsättning och socialt stöd -3,2

Försörjningsstöd -5,0

Institutionsvård -3,3

Familjehem -0,5

Övriga verksamheter 0,5

Summa -13,3

Resultatutveckling

Den ekonomiska prognosen innebär att 2013 års

ekonomiska resultat beräknas bli kraftigt försämrat

jämfört med 2012. Resultatet 2012 omfattade dock en

stor jämförelsestörande intäkt på 11 mkr, medan

årets resultat inkluderar en stor jämförelsestörande

kostnad på 24,8 mkr. Kommunens ekonomiska resul-

tat, exklusive jämförelsestörande poster, förbättras

med 7,0 mkr enligt prognosen för 2013. För koncer-

nen innebär prognosen en resultatförbättring med

9,6 mkr.

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas

uppgå till -0,3 mkr (före skatt), vilket innebär en

förbättrad resultatnivå jämfört med föregående år.

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt

ekonomiskt resultat på cirka 0,7 mkr (efter skatt)

under 2013 vilket även det är en förbättring jämfört

med resultatet 2012.

Målet för kommunen, att det ekonomiska resultatet

skall vara minst 1,8 % av skatter och utjämning,

uppnås inte enligt prognosen. För att uppnå målet

under 2013 krävs ett ekonomiskt resultat på

10,1 mkr.

Resultatutveckling 2009-2013
koncernen, exklusive jämförelsestörande poster
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Engångseffekt sänker resultatet 2013

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 18,2 mkr

sämre än budgeterat. Det negativa resultatet förkla-

ras av en stor jämförelsestörande engångskostnad

(finansiell kostnad) på 24,8 mkr till följd av ändrad

diskonteringsränta för beräkning av pensionsskul-

den. Budgetutfallet exklusive jämförelsestörande

poster beräknas uppgå till + 6,7 mkr.

Intäkterna från skatter och kommunal utjämning

bedöms bli 4,8 mkr bättre än budgeterat.

Prognosen för finansnettot 2013 är belastat av en-

gångseffekten (24,8 mkr) på grund av ändrad dis-

konteringsränta. Exklusive denna post beräknas de

finansiella nettokostnaderna bli ca 0,4 mkr högre än

budgeterat.

Avskrivningarna under 2013 beräknas uppgå till

35 mkr vilket är 1 mkr lägre än budgeterat. Samtidigt

beräknas de interna intäkterna från verksamheternas

kapitalkostnader bli 2,3 mkr lägre än budgeterat.

Engångseffekt stärker resultatet 2013?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i

vårens ekonomirapport att det inte är omöjligt att

kommunernas ekonomiska resultat återigen kommer

att ”räddas av” återbetalning av AFA försäkrings-

premier.

SKL:s bedömning är att det inte är osannolikt att

AFA återigen kommer att återbetala premier för

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Av-

giftsbefrielseförsäkringen, denna gång avseende åren

2005-2006, eventuellt även för 2004. AFA Försäkring

är fortfarande mycket välkonsoliderat enligt SKL.

Om AFA återbetalar inbetalda premier avseende

åren 2004-2006 så beräknas det påverka Tranemo

kommuns ekonomiska resultat 2013 positivt med

14,7 mkr.

En eventuell återbetalning av försäkringspremier

enligt ovan har inte beaktats i den ekonomiska pro-

gnosen.

Avstämning balanskravet

För kommunens del innebär det prognostiserade

ekonomiska resultatet att balanskravet inte uppnås –

det justerade ”balanskravsresultatet” prognostiseras

till -3,2 mkr.

Tranemo kommun har hittills uppnått balanskravet

varje år sedan införandet år 2000.

Balanskravsavstämning

Årets resultat enligt resultatprognos -23,3

Avsteg från blandmodellen 20,1

Avstämning balanskravet -3,2

Erhåller kommunen återbetalning av 2004-2006 års

försäkringspremier till AFA uppnås balanskravet

med relativt god marginal.

Soliditetsutveckling

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de

totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det

ekonomiska handlingsutrymmet. En sjunkande soli-

ditet innebär att det ekonomiska handlingsutrymmet

begränsas.

Kommunens soliditet beräknas minska med 4,1 pro-

centenheter jämfört med 2012 års nivå. Den ”omvär-

dering” av pensionsskulden som har gjorts med

anledning av ändrad diskonteringsränta påverkar

soliditeten med 2,9 procentenheter.

Soliditetsutveckling 2009-2013, kommunen
Inklusive hela pensionsskulden, exklusive internbank
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Investeringar

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till

84,5 mkr (total investeringsbudget 2013 inklusive

”ombudgetering” av ej förbrukade anslag 2012:

124,9 mkr).

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen

(112,3 mkr) av investeringsbudgeten för 2013.

Investeringsutfallet t o m 2013-04-30 uppgår till

9,7 mkr (utfall jan-april 2012: 15,4 mkr).

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid

bör alla investeringar självfinansieras. Målet förvän-

tas inte uppnås under 2013. Den prognostiserade

självfinansieringsgraden 2013 uppgår till 43 procent.

Nettoinvesteringar 2009-2013

Avskrivningar 2009-2013

Självfinansieringsgrad 2009-2013

Blandade signaler om den ekonomiska
utvecklingen

Efter turbulensen på de finansiella marknaderna

under 2011 och det första halvåret 2012 har ett tillta-

gande lugn infunnit sig. Världens börser har stigit

påtagligt samtidigt som räntorna i de krisdrabbade

länderna i Sydeuropa har fallit kraftigt. Ett ytterliga-

re tecken på stabilisering var stigande räntor i »säkra

hamnar« som Tyskland, Sverige med flera. Krym-

pande ränteskillnader mellan »svaga« och »starka«

ekonomier speglar till stor del minskande oro för de

krisande länderna.

Under hösten och vintern stabiliserades konjunktu-

ren i Europa. Även i USA spirade optimismen om att

den svaga avslutningen på 2012 främst var en tillfäl-

lig effekt av bromsade offentliga utgifter kopplade

till diskussionen om budgetstupet under hösten.

Utvecklingen togs som intäkt för att den globala

konjunkturen nu bottnat.

De senaste månaderna har emellertid tvivlen åter

ökat om hållbarheten och kraften i den globala kon-

junkturuppgången. De ledande indikatorerna har

slutat att stiga och i delar av Europa till och med

börjat att falla tillbaka mot höstens bottennivåer. Allt

pekar på att ekonomin i Eurozonen har fortsatt att

backa under början av 2013 och just nu tyder ingen-

ting på en snabb vändning till det bättre. I mitten på

maj redovisades sjunkande BNP-siffror för de stora

ekonomierna Frankrike och Italien. Problemen för

Eurozonen är följaktligen långt ifrån över.

Även i USA har uppgången brutits, åtminstone till-

fälligt. På samma gång finns dock andra mer positiva

signaler från USA, i form av en relativt snabb åter-

hämtning på fastighetsmarknaden och god invester-

ingsvilja hos företagen, som indikerar att konjunk-

turuppgången fortsätter, om än i måttlig takt.

Tranemo kommuns ekonomi för svag

Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun

2013 innebär att kommunen inte klarar av att uppnå

kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-

ning. Om det kommer ytterligare återbetalning från

AFA av tidigare inbetalda försäkringspremier kom-

mer balanskravet att uppnås – annars inte.

Kommunfullmäktige har definierat vad som är ”god

ekonomisk hushållning” i Tranemo kommun genom

att bland annat besluta om ekonomiska mål:

Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt

resultat som motsvarar 1,8 procent av intäkterna från

skatteintäkter och statsbidrag

(2013: cirka 10,2 mkr).
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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 2013 och hög investeringsnivå innebär att inget

av de ekonomiska målen förväntas uppnås.

Det är viktigt för dagens och morgondagens invåna-

re i Tranemo kommun att kommunen långsiktigt kan

upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åt-

minstone i storleksordningen 10-12 mkr, vilket mot-

svarar cirka 1,8-2,0 % av skatter och utjämning. 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 perspektiv. Genom att ha ett resultat på denna

nivå kan åtminstone en stor del av investeringarna

finansieras med egna medel. En sund ekonomi inne-

bär också att verksamheterna kan ges så stabila pla-

neringsförutsättningar som möjligt.

Eftersom kommunen gör så omfattande investering-

ar så är det särskilt viktigt att upprätthålla en lång-

siktigt hållbar resultatnivå. När kommunens ekono-

miska resultat försämras ökar behovet av att låna,

vilket innebär än högre finansiella kostnader och

därmed försämras de ekonomiska förutsättningarna

för verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar inför
2014

I sin senaste prognos har Sveriges Kommuner och

Landsting reviderat upp skatteunderlagets tillväxt-

takt 2012–2013 något, men man har justerat ner ut-

vecklingstalen för 2014–2016.

Regeringen har skickat ut ett förslag på remiss som

innebär justeringar i utjämningssystemet mellan

landets kommuner. Regeringens ambitioner innebär

att ett reviderat utjämningssystem kan införas från

och med 2014. För Tranemo kommun innebär det

förslag som ligger en kraftig inkomstförstärkning,

preliminärt ca 11 mkr. För 2014, då införanderegler

föreslås gälla, handlar det om ca 8,5 mkr.

Höga investeringsnivåer och stigande räntenivåer

beräknas innebära att kostnaderna för avskrivningar

och räntor ökar under de kommande åren.

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekono-

miska förutsättningarna såväl kortsiktigt som lång-

siktigt. 2012 minskade invånarantalet i kommunen

med 33 invånare. Under första kvartalet 2013 har

invånarantalet minskat med 26 personer. Befolk-

ningsutvecklingen påverkar också de ekonomiska

förutsättningarna för kommunens bostadsbolag,

Tranemobostäder AB, som har haft höga kostnader

för vakanta lägenheter de senaste åren.

De senaste åren har verksamheterna sammantaget

redovisat stora underskott mot budget. 2012 handla-

de det om 20,8 mkr. Även 2013 är prognosen att det

blir stora underskott för verksamheterna, - 13,3 mkr.

Verksamheternas ekonomiska obalans måste hante-

ras, dels under innevarande budgetår, och även mer

långsiktigt inför den kommande planperioden 2014-

2016.

Att verksamheterna uppvisar förbättrad budgetfölj-

samhet och att det vidtas nödvändiga åtgärder för att

stärka ekonomin är 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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UPPFÖLJNING AV KF/KS PRIORITERADE
RESULTATMÅL

Verksamhet i nationell toppklass för
barn och ungdomar i förskola och
skola

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar

Under läsåret har gymnasiet skördat flera fram

ar med Ung företagsamhet (UF) både regionalt och

nationellt. Gymnasiet vann även en nationell tävling

i matematik. Under året har den offentliga statistiken

bekräftat att skolan har goda resultat i åk 3 och åk 6.

Resultaten ligger i nationell toppklass

nya skolledning har hunnit sätta sig in i verksamh

ten och tagit över skolutvecklingsprojektet som b

drivs tillsammans med Högskolan i Borås. Ett u

vecklingsarbete som skall höja resultaten på sikt.

Ge alla medborgare förutsättningar
att leva ett bra liv (med egen
försörjning).

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter

avslutad insats/utredning ska öka under 2013. De

målet är 90 %, målet 100 %.

Arbetet med att kvalitetssäkra familjehemsvården

pågår enligt lagändringen i socialtjänstlagen, vilket

är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättnin

ar för en målgrupp som i stor utsträckning har sämre

förutsättningar att få ett bra liv.

Planering av familjecentral i Tranemo påbörj

samråd med lärande- och strategisektion samt annan

huvudman. Målet är att det förebyggande arbetet

ska leda till såväl färre aktualiserade som återaktu

liserade barn och ungdomar.

Invånaren som kommer i kontakt
med kommunen ska uppleva att
han/hon får ett gott bemötande, bra
service, snabb och korrekt
handläggning

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar

Verksamheterna lyfter regelbundet bemötandefrågor

på exempelvis arbetsplatsträffar och arbetar med att

Budget- och verksamhetsuppföljning 2013
Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål
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PRIORITERADE

Verksamhet i nationell toppklass för
barn och ungdomar i förskola och

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Under läsåret har gymnasiet skördat flera framgång-

ar med Ung företagsamhet (UF) både regionalt och

nationellt. Gymnasiet vann även en nationell tävling

i matematik. Under året har den offentliga statistiken

bekräftat att skolan har goda resultat i åk 3 och åk 6.

Resultaten ligger i nationell toppklass. Tranäng 7-9

nya skolledning har hunnit sätta sig in i verksamhe-

ten och tagit över skolutvecklingsprojektet som be-

drivs tillsammans med Högskolan i Borås. Ett ut-

vecklingsarbete som skall höja resultaten på sikt.

Ge alla medborgare förutsättningar
ett bra liv (med egen

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter

avslutad insats/utredning ska öka under 2013. Del-

iljehemsvården

pågår enligt lagändringen i socialtjänstlagen, vilket

är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättning-

ar för en målgrupp som i stor utsträckning har sämre

Planering av familjecentral i Tranemo påbörjas, i

och strategisektion samt annan

huvudman. Målet är att det förebyggande arbetet

ska leda till såväl färre aktualiserade som återaktua-

Invånaren som kommer i kontakt
med kommunen ska uppleva att

r ett gott bemötande, bra
service, snabb och korrekt

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Verksamheterna lyfter regelbundet bemötandefrågor

på exempelvis arbetsplatsträffar och arbetar med att

implementera ett tydligt medborg

terna för kommunikation och information med/till

medborgarna via hemsidan ses över och förbättras i

samtliga sektioner för att öka tillgängligheten, exe

pelvis via e-tjänster. Synpunktshantering i Stratsys är

nu infört på sektionschefsnivå

nå funktionchefsnivå innan året är slut i syfte att

kvalitetssäkra processer och rutiner.

Medborgarens möjligheter till
inflytande, delaktighet och möjlighet
att påverka ska öka. Hon/han ska
känna att hon/han blir lyssnad på.

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar

Verksamheterna arbetar med att skapa mötesplatser

för att ge möjlighet till deltagande och påverkan.

Mötesplatserna utformas både fysiskt och virtuellt

genom arenor både i verksamheternas lokaler eller

via besök hos företag, men också via media i form av

facebook, kommunens hemsida och systematisk

information och annonsering i lokal press. Medbo

garna bjuds aktivt in till dialog och delges inform

tion som är aktuell som underlag för synpunkter och

dialog. Rutiner för verksamheternas arbete ses över

för att möjliggöra och säkerställa självbestämmande

och delaktighet för medborgarna.

ÅTGÄRDER

Arbetet med de prioriterade resultatmålen följer

respektive verksamhetsplan.

och verksamhetsuppföljning 2013-04-30
Uppföljning av KF/KS prioriterade resultatmål

implementera ett tydligt medborgarfokus. Möjlighe-

terna för kommunikation och information med/till

medborgarna via hemsidan ses över och förbättras i

samtliga sektioner för att öka tillgängligheten, exem-

tjänster. Synpunktshantering i Stratsys är

nu infört på sektionschefsnivå med målsättning att

nå funktionchefsnivå innan året är slut i syfte att

kvalitetssäkra processer och rutiner.

Medborgarens möjligheter till
inflytande, delaktighet och möjlighet
att påverka ska öka. Hon/han ska
känna att hon/han blir lyssnad på.

delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Verksamheterna arbetar med att skapa mötesplatser

för att ge möjlighet till deltagande och påverkan.

Mötesplatserna utformas både fysiskt och virtuellt

genom arenor både i verksamheternas lokaler eller

ök hos företag, men också via media i form av

facebook, kommunens hemsida och systematisk

information och annonsering i lokal press. Medbor-

garna bjuds aktivt in till dialog och delges informa-

tion som är aktuell som underlag för synpunkter och

er för verksamheternas arbete ses över

för att möjliggöra och säkerställa självbestämmande

och delaktighet för medborgarna.

Arbetet med de prioriterade resultatmålen följer
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KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

2012 var första året som Tranemo kommun deltog i

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Kommunens

Kvalitet i Korthet består av ett antal kunskapsområden

som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett

invånarperspektiv; tillgänglighet, trygghet, delaktighet

och information, effektivitet samt kommunen som sa

hällsutvecklare. 200 av Sveriges 290 kommuner deltog

under 2012 i Kommunens Kvalitet i Korthet och har mätt

sina resultat inom ovanstående områden på samma sätt.

Resultaten från mätningarna kan därför användas för

Färgförklaring

För att ge en enkel överblick över hur Tranemo kommun står sig jämfört med övriga deltagande kommune

utfallet i tre grupper:

Tranemo kommuns resultat är bland de bättre/bästa i mätningen

Tranemo kommuns resultat är runt medelvärdet i mätningen

Tranemo Kommuns resultat är bland de sämre/sämsta i mätningen

Mått

4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08

5. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08

18. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

18 B. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

22. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?

20 B. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5.

20. Elevers syn på skolan och undervisn

19. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

26. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

29. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

11. Hur många olika vårdare besöker en äldre

24. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende?

31. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.

30. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommun

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e

37. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

38. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet

39. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

14. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

32. Andelen förvärvsarbetare i kommunen.
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KORTHET

2012 var första året som Tranemo kommun deltog i

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Kommunens

består av ett antal kunskapsområden

som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett

invånarperspektiv; tillgänglighet, trygghet, delaktighet

och information, effektivitet samt kommunen som sam-

hällsutvecklare. 200 av Sveriges 290 kommuner deltog

i Kommunens Kvalitet i Korthet och har mätt

sina resultat inom ovanstående områden på samma sätt.

Resultaten från mätningarna kan därför användas för

jämförelser mellan de deltagande kommunerna och visa

hur Tranemo kommuns resultat står sig i jämf

övriga deltagande kommuner.

Resultaten för 2012 visar att Tranemo kommun har sä

skilt goda resultat inom området effektivitet. Här finner

vi exempelvis resultaten från nationella prov i årskurs 3

och 6 där Tranemo kommuns resultat är bland de 5

i årets mätning.

För att ge en enkel överblick över hur Tranemo kommun står sig jämfört med övriga deltagande kommune

Tranemo kommuns resultat är bland de bättre/bästa i mätningen

Tranemo kommuns resultat är runt medelvärdet i mätningen

Tranemo Kommuns resultat är bland de sämre/sämsta i mätningen

timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

5. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar?

18. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

18 B. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

22. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?

20 B. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5.

20. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.

19. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

26. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

29. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

11. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

24. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende?

31. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.

30. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommun

ur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

37. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

38. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?

39. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

14. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

32. Andelen förvärvsarbetare i kommunen.

och verksamhetsuppföljning 2013-04-30
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jämförelser mellan de deltagande kommunerna och visa

hur Tranemo kommuns resultat står sig i jämförelse med

övriga deltagande kommuner.

visar att Tranemo kommun har sär-

skilt goda resultat inom området effektivitet. Här finner

vi exempelvis resultaten från nationella prov i årskurs 3

och 6 där Tranemo kommuns resultat är bland de 5 bästa

För att ge en enkel överblick över hur Tranemo kommun står sig jämfört med övriga deltagande kommuner har vi delat upp

17 på vardagar?

dagarsperiod?

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

post får svar inom två arbetsdagar?



Tranemo kommun

Mått

36. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

34. Hur många nya företag har startats per 1.000 invånare i kommunen?

33. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen?

12. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Både planerad och faktiskt.)

8. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

9. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

28. Vad är kostnaden per vårdtagare inom

25. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

23. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

21. Kostnad per betygspoäng

17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Budget- och verksamhetsuppföljning
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36. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

34. Hur många nya företag har startats per 1.000 invånare i kommunen?

33. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen?

12. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Både planerad och faktiskt.)

ur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

9. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

28. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

25. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

23. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

och verksamhetsuppföljning 2013-04-30
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ur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
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EKONOMISK PROGNOS

Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas respektive

Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2013.

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

resultatförbättrande effekt uppgående till 2,0 mkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2012.

Resultatprognos koncernen, mkr

Tranemo- Tranemo

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen

2013 2013 2013 2013 2012

Verksamhetens intäkter 164,7 46,3 5,8 207,8 207,3

Verksamhetens kostnader -686,5 -37,4 -0,9 -713,8 -689,1

Avskrivningar -35,0 -5,6 -3,3 -43,9 -48,1

Verksamhetens

nettokostnader -556,8 3,4 1,6 -549,8 -529,9

Skatteintäkter 422,1 0,0 0,0 422,1 413,0

Generella statsbidrag 142,2 0,0 0,0 142,2 131,6

Finansiella intäkter 1,8 0,0 0,3 0,9 1,2

Finansiella kostnader -32,4 -3,7 -1,2 -36,1 -10,5

Resultat före

extraordinära poster -23,2 -0,3 0,7 -20,8 5,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -23,2 -0,3 0,7 -20,8 5,4

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN

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

resultatprognos för 2013 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2013-12-31 upprättats.

Resultatprognos kommunen, mkr

Budget Bokslut Budget Prognos

2012 2012 2013 2013 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 147,2 161,3 164,5 164,7 0,2

Verksamhetens kostnader -637,0 -657,8 -674,8 -686,5 -11,7

Avskrivningar -36,4 -38,2 -35,3 -35,0 0,3

Verksamhetens

nettokostnader -526,2 -534,7 -545,6 -556,8 -11,2

Skatteintäkter 405,6 413,0 421,4 422,1 0,7

Generella statsbidrag 129,8 131,6 138,0 142,2 4,2

Finansiella intäkter 2,6 2,9 2,1 1,8 -0,3

Finansiella kostnader -7,8 -7,2 -7,7 -32,4 -24,7

Resultat före

extraordinära poster 4,0 5,6 8,2 -23,2 -31,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 4,0 5,6 8,2 -23,2 -31,4
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Balansprognos kommunen, mkr

Tillgångar Utfall Prognos

2012-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar,

maskiner och inventarier 629,1 678,6

Finansiella anläggningstillgångar 78,8 73,0

Summa 707,9 751,5

Omsättningstillgångar

Förråd 3,3 3,3

Fordringar 52,9 48,0

Kassa och bank 42,4 46,3

Summa 98,6 97,6

Summa tillgångar 806,5 849,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 147,3 124,1

därav årets resultat 5,6 -23,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 303,0 326,3

Andra avsättningar 7,4 3,6

Summa 310,4 329,9

Skulder

Långfristiga skulder 230,0 270,0

Kortfristiga skulder 118,8 125,0

Summa 348,8 395,0

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 806,5 849,1

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed 150,5 150,5

jämförliga säkerheter

Övriga ansvarsförbindelser 7,8 7,8

Summa 158,3 158,3

Soliditet 18% 15%
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE
(Belopp i mkr)

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetsområde 2012 2013 2013

Service- och näringslivssektionen -45,7 -55,7 -52,3 3,5

Tekniska sektionen

Övergripande verksamhet -4,1 -1,9 -1,7 0,2

Lokalförsörjning -32,6 -33,3 -34,1 -0,8

Kostenhet -17,9 -18,1 -18,4 -0,3

Gator, vägar, skog, park, fordon -15,2 -18,5 -18,4 0,1

VA -0,4 -0,4 -1,8 -1,4

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Fjärrvärme 1,3 0,0 0,6 0,6

Summa -68,9 -72,3 -73,9 -1,6

Lärandesektionen

Övergripande verksamhet -25,8 -27,4 -27,4 0,0

Grundskola, förskola, särskola -137,8 -139,7 -139,6 0,1

Gymnasium -58,6 -55,3 -55,9 -0,6

Kultur och fritid -14,1 -15,0 -14,7 0,3

Summa -236,3 -237,3 -237,5 -0,2

Omsorgssektionen

Övergripande verksamhet -22,3 -18,7 -18,4 0,3

Vård och omsorg, inkl beställd hemtjänst -112,1 -108,3 -111,6 -3,3

Funktionsnedsättning och socialt stöd -48,1 -48,3 -51,4 -3,2

Myndighetsfunktion -27,0 -20,6 -29,7 -9,1

Summa -209,5 -195,8 -211,1 -15,2

Strategisektionen -6,3 -6,4 -6,2 0,2

Delsumma -566,7 -567,6 -580,9 -13,3

Finansförvaltningen 572,2 575,8 557,8 -18,1

SUMMA 5,6 8,2 -23,2 -31,4
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SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTION

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser, mkr

Budget Prognos Resultat

Summa drift 55,7 52,3 3,5

Summa investeringar 6,8 6,4 0,4

I prognosen är räknat med lönehöjning med 2,6% från

130401 mot budgeterade 3,1%. Dessa 0,5% innebär

0,2 mkr lägre lönekostnad i prognos jämfört med bud-

get för hela sektionen.

Övergripande för Service- och näringslivssektionen är

prognosen att sektionen prognostiserar ett överskott

med 3,3 mkr.

Kommunfullmäktige totalt (inkl. revision, stöd till par-

tier mm) beräknas ha ett resultat inom tilldelad budget

vid årets utgång. Det kan dock konstateras att kostna-

derna för politikernas arvoden beräknas överstiga an-

given ram med ca 0,1 mkr.

Avsatta medel för Kommunstyrelsen oförutsett beräk-

nas resultera i ett överskott med 3,0 mkr.

Överförmyndarverksamheten beräknas under året

ligga inom angiven ram med anledning av det tillskott

som tillfördes budgeten 2013. Överförmyndare i sam-

verkan (ÖIS) har dock påtalat att den utredningen som

lämnats till Justitiedepartementet (SOU 2013:27) kan

komma att påverka förutsättningarna för överförmyn-

darverksamheten och således även de ekonomiska

villkoren i samverkan negativt.

Den minskning av ram som genomfördes inför året

med hänvisning till besparing på grund av samverkan

med Ulricehamn prognostiseras medföra ett underskott

på miljö och byggverksamheten med 0,1 mkr då tiden

för samverkan flyttats fram. De ekonomiska effekterna

av en samverkan bedöms inte kunna medföra positiva

effekter redan under första kalenderåret. Kostnaderna

för personalen beräknas vidare ligga något över budget

då konsulter bemannar verksamheten, dock betydligt

lägre i förhållande till tidigare år då underskottet be-

gränsas av att fler tjänster hållas vakanta.

Miljö och byggverksamheten beräknas totalt (med

intäkter) ligga inom angiven ram till följd av ökade

beräknade intäkter på miljösidan. Kommunen har er-

hållit bidrag på naturvårdsidan för hasselmusprojektet

vilket kommer påverka årets resultat positivt med

0,1 mkr. Kommunen har vidare även ökade beräknade

intäkter för livsmedel och miljö- och hälsoskyddet, det

ska dock beaktas att i det fall kommunen inte utför den

tillsyn man tagit betalt för kan kommunen komma att

bli återbetalningsskyldig.

I det fall kommunen väljer att inrätta en gemensam

miljö- och byggnämnd med Ulricehamn så kommer

betydande initialkostnader uppstå för kommunen som

inte inryms inom angiven ram. Vidare kan tillsynsarbe-

tet bli lidande då fler arbetstimmar kommer att behöva

läggas på att samorda verksamheterna vilket kan

komma att påverka intäktssidan.

Den gemensamma personalfunktionen med Svenljunga

kommun prognostiserar ett underskott med 0,3 mkr.

Tranemo kommuns del av underskottet beräknas till

knappt 0,2 mkr. En del avser utvecklingskostnader

inför arbetet med projektet ”En databas” som tidigare-

läggs enligt beslut i personalnämnd den 19 april 2013.

Det är ett utvecklingsarbete som leder till ett förbättrat

arbete redan nu. Ett underskott 0,2 mkr avser ny rekry-

tering av personalchef samt kostnad för utvärdering av

samverkan.

Arbetsmarknadsfunktionen beräknas generera ett över-

skott med 0,1 mkr. Servicelaget har två långtidssjuk-

skrivningar, vilket resulterar till ett överskott.

Den totala ekonomin för Nystart (resursanställning) ser

god ut, dock är inte så många anställda på resursan-

ställning som vi hade planerat. Åtgärdsplan tillsam-

mans med IFO finns för att erhålla fler resursanställda.

Ekonomifunktionen prognostiserar sammantaget ett

överskott mot budget med 0,3 mkr. Personalkostnader-

na beräknas bli 0,3 mkr lägre än budgeterat, främst på

grund av en vakant ekonomtjänst under del av året i

samband med föräldraledighet. Kostnaderna för porto,

kontorsmaterial, etc beräknas bli 0,2 mkr lägre än bud-

geterat. Kostnaderna för ekonomisystemet beräknas bli

0,2 mkr högre än budgeterat. Orsaken är kostnader för

införande av en modul för att hantera anläggningstill-

gångarna samt en versionsuppdatering av ekonomisy-

stemet.

Åtgärder

För att öka antalet resursanställningar har en åtgärds-

plan tagits fram av arbetsmarknadsfunktionen och IFO

för att få fler resursanställda och färre med försörj-

ningsstöd.

Kostnader för fackliga företrädare har ökat sedan orga-

nisationsförändringen i kommunen. En översyn av

samverkansavtal samt facklig tid kommer att göras

under 2013.

Nyckeltal

Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Offentligt skyddat arbe-
te, st

9 9 9

Nystartsjobb, st 13 17 9

Anställda, lönebidrag, st 14 14 16

Försäkrade byggnaders
värde, mkr

1 752 1 781 1 862
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Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Rekrytering, st 125 117 115

Diarieförda bygglov, st 95 101 118

STRATEGISEKTION

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser, mkr

Budget Prognos Resultat

Summa drift 6,4 6,2 0,3

Resultatet för strategisektionen beräknas för 2013 bli ett

överskott på 250 tkr. En tidig bedömning av utfallet för

2013 pekar på risk för ett sammantaget underskott för

verksamheterna. För att undvika detta har inom för-

valtningen gemensamt överenskommits att inom varje

sektion vidta åtgärder som begränsar kostnaderna för

2013 bl a att inte omedelbart tillsätta vakanta tjänster.

För strategisektionen bedöms åtgärder behöva vidtas

som innebär att sektionen kan redovisa ett överskott på

250 tkr. I det fall flera uppgifter som idag hanteras av

miljö- och byggfunktionen inte kommer att tas om

hand av den planerade gemensamma miljö- och bygg-

förvaltningen utan förs över till strategisektionen kan

denna bedömning komma att påverkas.

Åtgärder

Sektionen bedömer att verksamhetens kostnader kom-

mer att hålla sig inom den anvisade ramen.

Nyckeltal

Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Besök turistbyrån 5 500 5 400 3 430

Mail till turistbyrån 330 329 347

Webbesök turism 25 000 22 580 14 600

LÄRANDESEKTION

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser, mkr

Budget Prognos Resultat

Summa drift 237,3 237,5 -0,2

Gymnasium 55,3 55,9 -0,6

Förskola, grundskola.
särskola

139,6 139,5 +0,1

Kultur och fritid 15,0 14,7 +0,3

Övergripande verksam-
heter

27,4 27,4 0

Summa investeringar 4,5 2,9 +1,6

I prognosen är räknat med 0,2 mkr lägre kapitalkostna-

der än i budgeten. I prognosen är också räknat med

lönehöjning med 2,6% från 130401 mot budgeterade

3,1%. Dessa 0,5% innebär 0,8 mkr lägre lönekostnad i

prognos jämfört med budget.

Lärandesektionen lämnar en prognos på ett underskott

på 198 tkr för helåret. Sektionens olika delar visar både

positiva och negativa avvikelser. De största avvikelser-

na står Limmared och gymnasiet för. Limmared på

grund av att Parkhagen öppnat ytterligare en avdelning

för 5 åringar beroende på platsbrist som nu tillfälligt är

belägen i Limmared skola. Tidigare samordningsvins-

ter mellan avdelningarna går förlorade då man inte

längre är i samma lokaler, därmed har bemanningen

ökat mer än budget.

Tranemo gymnasieskola har börjat få kontroll på eko-

nomin men har fortsatt en del problem med att få un-

dervisningen att rymmas helt i planerad ram. Det som

tynger är förändringar som skett under pågående läsår

med klassdelningar men även stödinsatser och ett stör-

re antal elever på Introduktionsprogrammet än beräk-

nat.

Med en budget på 237 miljoner får prognosen med ett

underskott på 198 tkr ses som om Lärandesektionen

börjar närma sig en budget i balans efter ett flertal år av

stora underskott. Dock har Lärandesektionen ingen

buffert alla medel är utdelade, för att kunna hantera

större avvikelser såsom placeringar och liknande kan

därmed enskilda händelser få ett stort genomslag på

budgeten. Rektorer och personal vittnar om en verk-

samhet som är hårt pressad.

Åtgärder

Resultatmålet på Tranäng 7-9 är ett långsiktigt mål som

ska uppfyllas över tid, något större genomslag inneva-

rande läsår är inte rimligt att tro. Läsåret har varit tungt

med negativa händelser såsom stök och bråk som rek-

torerna med personal nu börjar komma tillrätta med.

Mer förändringar i verksamheten kommer ske under

läsåret 13/14 vilket planeras nu och därmed räknar

verksamheten med att effekterna av förändringsarbetet

kommer få ett genomslag först nästa läsår.

Lärandesektionen har som mål att kunna hantera det

underskottet som nu finns och hoppas kunna redovisa

ett nollresultat vid årets slut.

Nyckeltal

Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Grundskolan

Antal elever i grundskolan 1 275 1 288 1 308

Total bruttokost-
nad/grundskoleelev (kr)

96 361 92 858 88 718

Undervisning bruttokostnad
per elev (kr)

49 335 47 825 44 569
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Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Gymnasieskolan

Antal elever i gymnasieut-
bildning, ungdomsgymnasiet

485 529 590

Antal elever i Tranemo
gymnasieskola

280 304 352

Total kostnad per ungdoms-
elev i kr

128 088 120 101 102 122

varav undervisningskostnad
per elev i kr

71 599 66 076 54 094

Förskola, fritidshem, peda-
gogisk omsorg

Antal inskrivna barn i för-
skolan, 15 okt

445 430 419

Bruttokostnad per barn i
förskolan i kr

102 405 101 192 99 192

Antal inskrivna barn i fritids-
hem, 15 okt

320 326 354

Bruttokostnad per barn i
fritidshem i kr

40 900 39 107 34 400

Antal barn i kommunal
pedagogisk verksamhet
(familjedaghem)

7 22 26

Bruttokostnad per barn i
kommunal pedagogisk
verksamhet (kr)

58 690 60 375 60 973

Antal barn i enskilda försko-
lor

67 78 88

Bidrag per barn till enskilda
förskolor (kr)

96 124 89 329 74 045

Alla elev- och barnantal gäller prognos 15/10-2013

OMSORGSSEKTION

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser, mkr

Budget Prognos Resultat

Summa drift 195,9 211,1 -15,2

Övergripande gemen-
sam verksamhet

18,7 18,4 0,3

Vård- och omsorg, inkl
beställd hemtjänst

108,3 111,6 -3,3

Funktionsnedsättning
och socialt stöd

48,3 51,4 -3,1

Myndighetsfunktion 20,6 29,7 -9,1

Summa investeringar 1,3 1,3 0

Totalt för omsorgssektionen prognostiseras ett under-

skott gentemot budget om -15,2 mkr. Prognosen är

beräknad utifrån en löneökning om 3,1 %, det vill säga i

enlighet med vad som är budgeterat. Om löneökningen

istället blir 2,6 % förväntas personalkostnaderna bli ca: -

0,8 mkr lägre än beräknat.

Övergripande gemensam verksamhet

Prognosen för den gemensamma övergripande verk-

samheten är +0,3 mkr. Överskott prognostiseras avse-

ende områdeschefer, där tillsättning av tjänster skett

först under april månad. Underskott prognostiseras

vad gäller kostnader som uppkommit med anledning

av byte av verksamhetssystem.

Vård och omsorg

Prognosen för vård och omsorg är - 3,3 mkr och förde-

lar sig enligt följande:

För Vård- och omsorgsboende exkl. gruppbostäder pro-

gnostiseras ett sammanlagt underskott med - 0,3 mkr,

varav -0,6 mkr står för minskade hyresintäkter. En

noggrann analys visar på en överbudgetering vid Glim-

ringe vård- och omsorgsboende, samt minskade kost-

nader för personal vid Gudarpsgården vilket är en

effekt av intagningsstoppet. Planeringen för ombyggna-

tionen pågår med en förväntad byggstart till sen höst

för Gudarpsgårdens etapp 2. Successivt frigörs lägenhe-

ter och därmed kan bemanningskravet anpassas allt

eftersom antalet boende minskar. Målet är att all vika-

rieplanering ska skötas av personal som frigörs. Från

och med 1 april har förstärkning av personal skett vid

somatiska avdelningar, från 0,51 årsarbetare per lägen-

het till 0,60 årsarbetare. Vårdtyngden är fortsatt hög vid

vård- och omsorgsboende inklusive gruppbostäder,

vilket ställer stora krav på personalgrupperna och bör

beaktas i fortsatt planering.

Gruppbostäder för personer med demenssjukdom prognosti-

serar ett underskott omfattande -0, 5 mkr, varav -

0,1 mkr är minskade hyresintäkter. Personalbudgeten

behöver justeras, då denna inte motsvarar den faktiska

situationen.

Rehab- och korttidsavdelningen har en fortsatt hög be-

läggning och förväntas ge utfall i enlighet med budget.

Nattpatrullens bemanning har utökats med en under-

sköterska per natt, för att möta upp ett ökat behov i

samband med nedläggningen av Solbackens vård- och

omsorgsboende.

Hemtjänsten visar en prognos av - 1,7 mkr, fördelat över

samtliga områden. Myndighetsutövningens beställning

av hemtjänst är och förväntas bli högre än vad som

budgeterats. Dock ser vi en minskning av beställd tid

för nästa månad, då minskning av SoL-schablonerna får

genomslag i beställningen fullt ut. En genomgripande

analys av schabloner, områdesindelning, bemannings-

ekonomi etc. pågår och förväntas öka möjligheterna till

anpassning av verksamheten.

Prognosen för hjälpmedelsutrustningen är - 0, 3 mkr,

med anledning av det nya avtalet som blivit dyrare än

vad som beräknats.

Funktionsnedsättning och socialt stöd

För funktionen prognostiseras ett underskott av -

3,1 mkr, vilket fördelar sig enligt följande:
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Personlig assistans enligt Socialförsäkringsförordningen

(tid. LASS) prognostiseras till ett underskott av -

1,3 mkr. Sektionen har ingen möjlighet att påverka

utvecklingen av såväl ökning som minskning av antalet

ärenden. Ett minskat antal ärenden innebär i stort sett

alltid att kommunen får kostnader i form av andra

insatser enligt LSS, då Försäkringskassan gör indrag-

ningar av assistansen. Ett ökat antal ärenden innebär en

årlig kostnad av 0, 286 mkr per ärende och år i scha-

blonkostnad för de 20 första timmarna per person och

vecka. Under första tertial har det varit 14 aktuella

ärenden med personlig assistans.

Från och med 1 maj avslår Försäkringskassan assistans

för en person, vilket medför ökade kostnader för per-

sonlig assistans enligt LSS med prognostiserat -1,2 mkr

fram till årsskiftet. Ärendet är överklagat till Förvalt-

ningsrätten och kan vid ett positivt beslut innebära

återbetalning till kommunen, ett negativt besked inne-

bär en fortsatt kostnad för kommunal assistans.

Gruppbostäder LSS prognostiseras till - 1,1 mkr, framför-

allt beroende på att verksamheten inte budgeterats till

nya förutsättningar med behov av vaken natt samt ökat

vårdbehov vid Timotejstigens gruppbostad. Havresti-

gens gruppbostad har haft upprepade hot- och våldsi-

tuationer som krävt en ökad bemanning samt handled-

ningsinsatser. Förlorade hyresintäkter prognostiseras

till ca - 0,1 mkr.

Daglig verksamhet har sedan tidigare en ej effektuerad

besparing om - 0,25 mkr, en besparing som inte realise-

ras förrän verksamheterna samlokaliseras fullt ut. Dag-

lig verksamhet har för 2013 en budgeterad intäkt av

0,3 mkr för tjänster som man utfört åt teknisk sektion.

Sedan början av året är dessa tjänster inte längre efter-

frågade och det innebär därmed ett sammanlagt pro-

gnostiserat underskott av - 0,5 mkr. Dagverksamheten

inom LSS kommer under året få ett antal nya brukare,

vilket ställer stora krav på flexibilitet för att genomföras

inom tilldelad ram.

Korttidsvistelse LSS har sedan tidigare en ej effektuerad

besparing om - 0,25 mkr, som nu efter samlokalisering

ska bli genomförd. Anpassning av personalstatus pågår

men är problematisk eftersom det finns efterfrågan från

annan kommun att köpa insats from augusti månad.

Verksamheten kommer då att behöva ytterligare perso-

nal, vilket gör att en viss övertalighet kommer att kvar-

stå fram tills dess. Målet är att den tillfälliga höga per-

sonalstatusen ska täcka upp behov av vikarietillsätt-

ning. Prognos -0, 2 mkr.

För socialt stöd förväntas ett positivt resultat pga. att en

tjänstledighet inte har besatts med ersättare under året.

Ärendeantalet ökar nu vilket ger ett hårt tryck på verk-

samheten, rekrytering av ersättare pågår för att möta

upp de nya behoven.

Myndighetsfunktion

Myndighetsutövningen består av individ- och familjeom-

sorg, ekonomigrupp samt bistånd till barn, unga samt

vuxna/missbruk. Från och med årsskiftet är bistånd

samt insatser inom vård- och omsorg inordnade i funk-

tionen, dvs. biståndsbedömning SoL och bi-

stånd/insatser till personer med funktionsnedsättning

inom socialpsykiatri och LSS. Myndighetsutövningen

prognostiserar ett underskott av - 9, 1 mkr fördelat

enligt följande:

Gemensamma kostnader myndighetsutövning bedöms få ett

utfall på - 0, 1 mkr, där vi har en högre kostnad än

beräknat för social jour från och med 1 juli. Under året

finns även en politiskt förankrad personalförstärkning,

för att möta upp sjukfrånvaro samt andra tjänstledighe-

ter. Ett lågt löneläge har medfört att omsättningen av

socialsekreterare har ökat, vilket kommer att uppmärk-

sammas i årets lönerevision.

Försörjningsstödets negativa utveckling beskrivs i sär-

skild redovisning och prognostiserar ett underskott av -

5,0 mkr. Inför 2013 flyttades medel motsvarande

1,0 mkr till arbetsmarknadsfunktionen. Efter första

tertial finns 143 aktuella hushåll, genomsnittliga utbe-

talningar per månad är ca 120 st.Främst är det ung-

domsarbetslösheten som ökar, vilket är oroande. Sam-

verkan med arbetsmarknadsfunktionen och AF har

intensifierats, men har ytterligare utvecklingspotential.

Denna veckan genomförs en flödeskartläggning, för att

komma tillrätta med störningar i flödet mellan de olika

funktionerna. Roller ska förtydligas för att säkerställa

att kunskap används på bästa sätt. Regler och villkor

hos en huvudman, leder till svårigheter att genomföra

på det sätt som man tänkt sig och kräver ett kreativt

lösningsfokuserat arbetssätt. Inför upphandling av

bilvård har omsorgssektionen för sin bilpark skapat

sociala kriterier, för att ge nya möjligheter för bi-

dragstagare samt personer med funktionsnedsättning

att få tillträde till arbetsmarknad och egen försörjning.

Regeringen föreslår i nytt lagförslag en ändring i SoL,

som innebär att personer som varit beroende av för-

sörjningsstöd under minst 6 månader har rätt att under

2 år enbart redovisa 75 % av en arbetsinkomst vid be-

räkning av ekonomiskt bistånd. Lagen föreslås träda i

kraft 1 juli i år, regeringen avsätter dock kompensato-

riska medel till kommunerna från och med 2014. Detta

kan leda till ökade kostnader för försörjningsstödet,

dessa är dock inte prognostiserade i nuläget.

Institutionsvården prognostiserar ett underskott av -

3,3 mkr och inkluderar då även det ärende som tidiga-

re redovisats under funktionsnedsättning/sjukhem. Det

senare kvarstår då det visat sig svårt att förflytta perso-

nen utan att tvångsåtgärder används. Det finns dock

inget lagstöd för att utöva tvång i detta ärende, vilket

kan leda till att hemtagningen inte kommer att genom-

föras. När det gäller övriga placeringar är det ett fåtal
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ärenden som omsätter en hög kostnad, i dagsläget är

det 3 vuxenplaceringar samt 4 barnplaceringar. Ett nytt

barnärende samt en ökad kostnad för tidigare placer-

ing, är orsaken till den ökade kostnaden. Familjehems-

placerade barn uppgår nu till 13 st. där vissa ärenden

förväntats att avslutas till sommaren, men där det in-

kommit ansökan om förlängning av placeringar utifrån

enskilda behov. Detta leder till underskott för familje-

hem med - 0,5 mkr. Familjehemsvården har under året

kvalitetssäkrats enligt ny lag från årsskiftet och det är

glädjande att se att Tranemo ligger i framkant inom

detta område i ett Sjuhäradsperspektiv.

Åtgärder

Omsorgssektionens prognostiserade underskott kräver

att pågående samt nya åtgärder vidtas omedelbart, för

om möjligt begränsa underskottets omfattning. Påbör-

jade processer finns inom försörjningsstödet i relation

till arbetsmarknadsfunktionen, inom hemtjänsten samt

inom LSS avseende begränsningar i möjlighet till se-

mesterresor vid gruppbostäder. Målet är en budget i

balans, dock står det i dagsläget klart att omsorgssek-

tionen inte kommer att nå detta mål med den verksam-

het som bedrivs idag. Sektionen har under ett flertal år

arbetat med att minska antalet platser vid vård- och

omsorgsboende, minska antalet korttidsplatser, köpt

tjänster i form av myndighetsutövning i delar där det

inte funnits underlag för att ha en egen handläggare

etc. och har på så sätt till viss del begränsat kostnadsut-

vecklingen. Sektionens ansvarsområden påverkas i hög

grad av utanförliggande processer, som begränsar vårt

eget handlingsutrymme. I dagsläget så är all den verk-

samhet som bedrivs lagstyrd, förutom terapiverksam-

het samt flitpengen inom LSS. Vi har anpassat myndig-

hetsutövningen utifrån prejudicerande rättsfall och

arbetat aktivt med att effektivisera bemanningen. Inom

bemanning så finns fortfarande en utvecklingspotential,

där time pool förväntas att bli ett redskap som ger stöd

för en för en effektivare bemanning. Omsorgssektionen

kommer dock inte på egen hand att kunna genomföra

de omfattande åtgärder som krävs för att komma till-

rätta med det förväntade underskottet. Sektionen är

beroende av en helhetssyn inom förvaltningen samt ett

politiskt övervägande kring hur resurserna fördelas

över de olika delarna. Ur ett omvärldsperspektiv så har

omsorgssektionen en relativt begränsad ekonomisk

ram, för den verksamhet som bedrivs. Det finns dock

alltid åtgärder som är möjliga att vidta och det handlar

då även om att titta på ambitionsnivåer på de till största

del lagstyrda verksamheter som ryms inom sektionens

uppdrag.

Förslag till åtgärder

Minskning av korttidsplatser inom vård- och omsorg

med 3 platser from 1 september 2013. En minskning är

ett tidigareläggande av planerad neddragning av plat-

ser inför flytt av verksamheten till Gudarpsgården.

Detta skulle innebära en besparing av 275 tkr efter att

minskade intäkter räknas av. Förväntade effekter av

denna minskning är att hemteamen får arbeta kon-

struktivt med personer i deras hemmiljö och att flödet

från utskrivning till start av insats måste ske effektivt.

Inom individ- och familjeomsorg kan en viss besparing

ske genom en förändrad användning av tolktjänst, från

platstolk till telefontolkning. Förväntad besparing ca –

30 tkr. Inga förväntade negativa effekter.

Omsorgssektionens avtal med ungdomsmottagningen

kommer att uppdateras inför 2014. I dagsläget ger vi

sedan 4 år ett förstärkt stöd genom att bidra med visst

ekonomiskt stöd till kuratorstjänst, utöver hyresstöd.

Nuvarande stöd uppgår till -180 tkr. Verksamheten

uppvisar en hög procentuell besöksnivå, vilket visar på

ett stort behov av verksamheten. Andra kommuner i

närområdet ifrågasätter kommunernas roll avseende

ekonomiska åtaganden, och ämnet ska inom kort disku-

teras vid styrgrupp för närvårdssamverkan. Vilken

ambitionsnivå ska vi ha i Tranemo kommun?

Nyckeltal

Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Övrigt

Antal beställda hemtjänst-
timmar

68 000 67 359 54 127

Beläggningsgrad korttids-
platser inkl rehabplatser

72% 79 % i.u

Antal LASS-ärenden 13 15 15

Institutionsvård barn/unga

Antal vårddagar 3696 2 436 1 268

Genomsnittlig dygnskostnad 4304 3 305 2 903

Institutionsvård vuxna

Antal vårddagar 715 1 048 1 440

Genomsnittlig dygnskostnad 2592 2 315 1 961

Familjehem barn/unga

Antal vårddagar 5245 4 822 4 035

Genomsnittlig dygnskostnad 415 415 376

Försörjningsstöd

Antal hushåll exkl flyktingar
snitt/månad

117 96 86

Genomsnittlig kostnad per
hushåll

7 782 6 934 6 138

Försörjningsstöd flyktingar

Antal hushåll 7 17 30

Antal nya ärenden i.u. i.u. i.u

Genomsnittlig kostnad per
hushåll/mån

3025 6 012 7 178

När det gäller genomsnittlig kostnad så särredovisas grupper

var för sig, vilket ger en annan genomsnittlig kostnad än vad

som redovisats i separat analysdokument över ekonomiskt

bistånd. Här redovisas i antal genomsnittliga utbetalningar
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per månad, i analysdokumentet redovisas det totala antalet

hushåll 143 st. Av dessa är 7 ärenden aktuella på grund av

återbetalning och vissa är aktuella enbart vissa månader.

TEKNISK SEKTION

Ekonomiskt utfall och större
avvikelser, mkr

Budget Prognos Resultat

Summa drift 72,3 74,0 -1,6

Gemensamt 1,9 1,7 0,2

Lokalförsörjning 33,4 34,2 -0,8

Kost 18,1 18,4 -0,3

Gata/Skog/park/fordon 18,5 18,4 0,1

Affärsverksamheter 0,4 1,2 -0,8

Summa investeringar 112,3 73,9 38,4

För tekniska sektionen prognostiseras ett totalt under-

skott på 1,6 mkr. För administrationen beräknas ett

överskott på 0,2 mkr beroende på att befintlig personal

tjänstgör som tillförordnad teknisk chef under vakans.

För lokalförsörjning härrör sig underskottet på 0,8 mkr

från ofinansierade kostnader för den personal som ej

gick över till entreprenör i samband med att lokalvår-

den upphandlades, beräknad kostnad ca 1,2 mkr. Intäk-

terna beräknas bli ca 0,3 mkr lägre än budgeterat på

grund av vakanta lokaler samt minskat verksamhets-

stöd. Kapitalkostnaderna blir enligt senaste prognosen

ca 0,7 mkr lägre än budgeterat.

Kostenhetens prognos är ett underskott på 0,3 mkr

beroende på att intäkterna på Gudarpsgården beräknas

minska i samband med ombyggnation. Personalkost-

naden blir högre än budgeterat på grund av vikarie-

kostnader i samband med sjukdom.

För infrastruktur beräknas ett överskott på 0,1 mkr,

fördelat på ett överskott på gatuverksamheten på

0,3 mkr på grund av att kapitalkostnaderna blir lägre

än budgeterat, samt ett underskott på skogsverksamhe-

ten på 0,2 mkr. Priserna för skogsprodukter beräknas

under året vara lägre än tidigare varför inga större

avverkningar bör utföras. Under de senaste åren har

uttaget av skog varit relativt högt, vilket också motive-

rar en lägre avverkningstakt under 2013.

För affärsverksamheterna är prognosen ett underskott

på 0,8 mkr. För VA-verksamheten beräknas under 2013

ett positivt resultat på 0,5 mkr beroende på lägre perso-

nalkostnader på grund av minskning av antalet tjänster

på anläggnings- samt utredningssidan, samt att elkost-

naden beräknas bli lägre än tidigare år, intäkterna be-

räknas bli något högre än budgeterat. Dock finns ac-

kumulerade underskott äldre än tre år på 1,9 mkr vilka

bör belasta 2013 års resultat.

För fjärrvärmeverksamheten beräknas ett överskott på

0,6 mkr då början av året varit kall. Priset på köpt vär-

me blev lägre än beräknat.

Löneökningarna på tekniska sektionen beräknas totalt

bli ca 0,2 mkr lägre än budgeterat.

Kapitalkostnaderna beräknas bli ca 1,0 mkr lägre än

budgeterat, fördelat på 0,7 mkr på lokalförsörjning

samt 0,3 mkr på gatuverksamhet.

Åtgärder

I budget för 2013 fanns ej medel avsatta för kostnader

för de lokalvårdare som ej gick med till entreprenör,

beräknad kostnad 1,2 mkr. Då kapitalkostnaderna be-

räknas bli 0,7 mkr lägre än budgeterat kan dessa medel

täcka del av ofinansierad kostnad. Under ett flertal år

har underhållsbudgeten minskats för att täcka drift-

kostnader, i nuläget finns inte möjlighet att göra detta

då större delen av underhållsbudgeten används för

akuta åtgärder.

På kostenheten inväntas pågående kostutredning innan

några större förändringar genomförs, dock görs en

allmän åtstramning av kostnaderna tills dess.

Nyckeltal

Prognos
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

Inköpt fjärrvärme
(MWh)

48 000 47 669 44 910

Såld fjärrvärme (MWh) 40 000 39 622 37 510

Antal centraler fjärrvär-
me

705 699 695

Skogsinnehav (ha) 630 630 630

Tillverkade kbm vatten 970 000 917 000 866 000

Debiterade kbm vatten 530 000 530 000 510 000

Antal abonnenter 3 200 3 200 3 200

Antal renhållningsabon:

Hämtning var 14:e dag 1 655 1 648 1 661

Hämtning var 4:e vecka 2 510 2 504 2 442

Hämtning var 8:e vecka 509 509 497

TRANEMOBOSTÄDER AB

Marknad

Tranemobostäders totala intäkter prognostiseras ge ett

överskott på 378 tkr. Framförallt är det reavinst på

försåld fastighet, ca 250 tkr, som förklarar överskottet.

Ett mindre underskott på hyresintäkterna föreligger

framförallt på grund av fastighetsförsäljningar under

första tertialet. Hyresförlusterna för vakanserna beräk-

nas understiga budget med ca 100 tkr, de påverkas

även av försäljningen i någon grad. Högre intäkter för

en ej budgeterad förvaltningsersättning i samband med
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övertagande av serviceboendet Solbacken genererar ett

mindre överskott.

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna visar enligt prognos för 2013

ett underskott på 580 tkr. Kostnader för reparationer

och underhåll har i prognosen beräknats överstiga

budget med ca 450 tkr. Större lägenhetsrenoveringar

och reparationer i samband med vattenskador utgör

förklaringar. Även tillkommande entreprenadkostna-

der för yttre skötsel, i avvaktan på övergång till ny

organisation, genererar ett underskott på ca 200 tkr. Till

viss del möts dessa av lägre personalkostnader än bud-

geterat. Kostnader för elförbrukning är svåra att pro-

gnostisera men fastighetselen beräknas överstiga bud-

get med ca 130 tkr. Kostnaden för uppvärmning visar

ett positivt resultat på drygt 300 tkr men osäkerheten i

denna post är stor. Kostnader för vattenförbrukningen

beräknas överstiga budget med 140 tkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader överstiger budget med 374

tkr. Underskottet förklaras framförallt av köpta men ej

budgeterade redovisningstjänster men också av kost-

nader för revision, konsultation och it-tjänster utöver

budget. Underskottet på redovisningstjänster matchas i

allt väsentligt av ett överskott på tjänstemannalönerna.

Personal

Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget på

knappt 500 tkr. Överskottet är framförallt hänförligt till

lägre personalkostnader än budgeterat för tjänstemän

men möts enligt ovan med ett underskott på externa

tjänster.

Avskrivningarna visar på underskott gentemot budget,

framförallt är det tillkommande avskrivningar på den

nya fastigheten på Moavägen som förklarar avvikelsen.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för de finansiella intäkterna och kostnaderna

visar på ett nollresultat. Under tidig höst ska ett lån

med fast ränta på 100 mkr omsättas och en ny upp-

handling göras.

Prognosen bygger på samma förutsättningar som bud-

get, 2,46 % ränta för 100 mkr och 2,17 % resp 1,66 % för

två låneposter på vardera 25 mkr. 2,28 i snitt.

Sammanfattning

Tranemobostäder AB redovisar i delårsprognos 1 ett

underskott för 2013 på 346 tkr. Kostnader för reparatio-

ner och underhåll har i prognosen beräknats överstiga

budget med ca 450 tkr. Därtill kommer ökade kostna-

der i samband med flytt till nya lokaler, engångskost-

nader såväl som nivåhöjande, netto ca 200 tkr. De eko-

nomiska effekterna av den omorganisation som beslu-

tats i dagarna har inte tagits in i prognosen. En fastig-

hetsförsäljning har inbringat en reavinst på 250 tkr

medan en reaförlust på 100 tkr var förutsedd och reser-

verad i budget eftersom kontraktsskrivning gjordes

redan 2012.

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.

 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.

Ekonomiskt utfall
Företagets ekonomiska prognos visar på ett ekonomiskt

resultat för 2013 på 0,7 mkr efter skatt.

Med en låneskuld på 58 mkr är en stor del av bolagets

kostnader avhängiga av ränteutvecklingen. Även hy-

resintäkterna är dock på motsvarande sätt korrelerade

till ränteutvecklingen – hyresnivåerna är till viss del

kopplade till ränteutvecklingen. Bolaget tar följaktligen

i princip ingen ränterisk.

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering

och för att stärka soliditeten beräknas uppnås under

2013.

Framtiden

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt ekono-

miskt resultat de kommande åren.
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INVESTERINGAR

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

rymme för 2013 inklusive ombudgeteringar uppgår till 124,9 mkr.

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i mkr)

Utfall Boksluts-
130430 Budget prognos Avvikelse

Tekniska sektionen 9,4 112,3 73,9 38,4

Servicesektionen 0 6,8 6,4 0,4

Lärandesektionen 0,2 4,5 2,9 1,6

Omsorgssektionen 0,8 1,3 1,3 0

TOTALT 10,4 124,9 84,5 40,4

Kommentarer

Investeringsbudgeten 2013 omfattar totalt 124,9

mkr. Resultatet förväntas bli ett överskott på 40,4

mkr. Under det första tertialet har 10,4 mkr (8,3%)

av investeringsbudgeten förbrukats.

En relativt stor del av investeringsbudgeten är för-

delad på ett mindre antal projekt. Prognosen för de

aktuella projekten redovisas nedan.

Nedan redovisas kommentarer till investeringsbud-

get/prognos sektionsvis.

Tekniska sektionen

Av budgeterade medel 112,3 mkr beräknas 73,9 mkr

förbrukas under året.

Ombyggnation av vårdcentralen pågår och beräk-

nas vara slutfört under hösten. Därefter påbörjas

ombyggnation av tandläkarmottagningen.

Byggnation av nytt reningsverk i Dalstorp pågår.

Projektering för ombyggnation av Dalstorps skola

beräknas utföras under 2013, med byggstart 2014.

Projektet ska vara klart till höstterminen 2015.

Arbetet med överföringsledningar för vatten och

avlopp har skjutits på framtiden för att kunna titta

på alternativa lösningar. Under 2013 kommer en-

dast mindre åtgärder att utföras.

I budget finns avsatt 3,2 mkr för medfinansiering av

GC-vägar ihop med trafikverket, dessa projekt be-

räknas inte starta förrän under 2014.

1,8 mkr har avsatts för att renovera A-huset vid

Limmaredsskolan för att utöka antalet förskoleplat-

ser. Arbetet ska vara klart till hösten.

Servicesektionen

I prognosen för servicesektionen beräknas hela

återstående budget för investeringspotterna att

användas.

Benämning Budget Prognos Avvikelse

Gudarpsgården etapp 2 13,0 3,0 10,0

Energibesparande åtgärder 10,9 7,1 3,8

Ombyggnad Vårdcentralen 16,4 16,4 0

Ombyggn Dalstorps skola 7,0 2,0 5,0

Dalstorps reningsverk 15,9 16,0 -0,1

Nytt bibliotek 5,3 0,2 5,1

Summa 68,5 44,7 23,8
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Befolkningsstatistik per 2013-03-31

Befolkningsutveckling 2006-2013

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 11 606
2012-12-31 11 573
2013-03-31 11 547
Befolkningsförändring 2013 -26

Befolkningsutveckling per kvartal 2012 samt kvartal 1 2013

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv
Levande födda 34 35 33 26 128 36
Avlidna 29 38 33 33 133 33
Födelsenetto 5 -3 0 -7 -5 3

Inflyttade 96 117 140 117 471 108
Utflyttade 124 94 152 125 -499 138
Flyttningsnetto -28 23 -13 -8 -28 -30

Summa -23 18 -13 -15 -33 -26

Åldersfördelning per 2007-12-31 - 2012-12-31

2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
0-6 år 795 813 798 820 826 846
7-15 år 1 387 1 336 1 272 1 222 1 216 1 195
16-19 år 706 709 717 720 678 648
20-40 år 2 576 2 549 2 491 2 474 2 492 2 506
41-64 år 3 925 3 919 3 902 3 842 3 826 3 740
65-79 år 1 622 1 662 1 693 1 745 1 810 1 849
80- w år 739 733 749 764 758 789

Summa 11 750 11 721 11 622 11 587 11 606 11 573

Arbetsmarknad per 30/4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Öppet arbetslösa 0,8% 0,7% 2,6% 2,6% 2,0% 1,9% 1,9%

Andel i program 1,5% 0,4% 1,1% 2,4% 1,6% 1,4% 1,8%

Summa 2,3% 1,1% 3,7% 5,0% 3,6% 3,3% 3,7%
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FINANSIELL RAPPORT

Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun ska budget- och verksamhetsuppföljningarna inklude-

ra en finansiell rapport.

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2013-04-30

Upplåning, tkr Likvida medel, tkr

Kortfristig upplåning 0 Bank 47 416

Långfristig upplåning 230 000 Övrigt 152

TOTAL UPPLÅNING 230 000 Outnyttjad checkkredit 24 000

Summa 71 568

Medelsförvaltning

Utlämnade lån, tkr Det finns inga medel avsatta i
värdepapper.

Kortfristig utlåning 0

Långfristig utlåning 58 199

TOTAL UTLÅNING 58 199

Prognostiserad genomsnittlig

NETTOLÅNESKULD 171 801 ränta 2013: 2,7%

Kommunens låneskuld per 2013-04-30 uppgår till

230 mkr. Låneskulden är därmed på samma nivå

som vid årsskiftet. Per den 30 april hade kommunen

lånat ut medel om sammantaget 58,2 mkr till kom-

munens helägda bolag Tranemo Utvecklings AB

(TUAB). Utlåningen till TUAB är 5,9 mkr lägre jäm-

fört med årsskiftet. Kommunens ”egna” nettolåne-

skuld har följaktligen ökat med 5,9 mkr hittills un-

der året.

Tillsammans med den checkkredit som kommunen

har tillgång till så har likviditeten under året varit

på en tillräcklig nivå för att kommunens betalnings-

beredskap ska kunna anses vara säkerställd.

Låneskuld/nettolåneskuld
2009-2013

Kommunens låneskuld bedöms behöva utökas med

ytterligare cirka 40 mkr under slutet av 2013. Utlå-

ningen till TUAB förväntas uppgå till cirka 58 mkr

(samma nivå som idag) vid kommande årsskifte.

Den beräknade ”nettolåneskulden” för kommunen

per 2013-12-31 väntas följaktligen vara 40 mkr högre

än dagens nivå - cirka 212 mkr .
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OMVÄRLDSINDIKATORER

Konjunkturprognoser

BNP Arbetslöshet

2013 2014 2013 2014

SHB apr 1,8 3,1 8,3 8,5

LO apr 1,2 2,1 8,3 8,4

SKL apr 1,5 2,5 8,1 8,0

Swedbank apr 1,6 2,6 8,3 8,2

Riksbanken apr 1,4 2,7 8,2 7,8

Regeringen apr 1,2 2,2 8,3 8,4

KI mar 1,3 2,3 8,2 8,2

Genomsnitt 1,4 2,5 8,2 8,2

Skatteunderlagsprognoser

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

SKL1, apr 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0

Reg2, apr 2013 3,7 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5

ESV3, mar 2013 4,3 3,4 3,1 4,2 4,7 21,2

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


