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EKONOMISK ÖVERSIKT

Allmänt
I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksam-
hetsuppföljningar med ekonomiska progno-
ser i april samt augusti varje år. Tertialrapp-
ort/delårsbokslut upprättas per den sista
augusti och omfattar ekonomisk översikt,
resultat- och balansräkning samt prognos
avseende årets ekonomiska utfall.

Delårsbokslut
Delårsbokslutet för kommunen omfattar
perioden januari t o m augusti.

Delårsbokslutet mäter inte det ekonomiska
resultatet lika precist som årsbokslutet, bero-
ende på att periodisering av kostnader och
intäkter inte sker lika noggrant som i bokslu-
tet för helåret. Ambitionen i delårsrapporter-
na är dock att betydande kostnads- och in-
täktsposter skall redovisas på rätt redovis-
ningsperiod.

Det ekonomiska resultatet för perioden
t o m augusti uppgår till 22,9 mkr vilket kan
ställas i relation till det budgeterade resultatet
för helåret som uppgår till 3,0 mkr. Det eko-
nomiska resultatet för motsvarande period
2005 uppgick till 22,4 mkr.

Soliditeten per den 31 augusti 2006 uppgår
till 38%, vilket är en förbättring med 2 pro-
centenheter jämfört med augusti förra året.
Den huvudsakliga orsaken till soliditetsför-
bättringen är att det egna kapitalet ökat så
kraftigt.

Ekonomiskt resultat
I årets andra ekonomiska prognos för kom-
munen, per 2006-08-31, prognostiseras ett
positivt ekonomiskt resultat för 2006 uppgå-
ende till 14,3 mkr (koncernen: 14,1 mkr).

Det prognostiserade ekonomiska resultatet
inkluderar samtliga pensionskostnader, dvs
även ökningen av den tidigare ansvarsförbin-
delsen redovisas över resultat- och balans-
räkning.

Budgetavvikelsen för kommunen beräknas
uppgå till +11,3 mkr då årets ekonomiska
resultat är budgeterat till 3,0 mkr. Orsaken till

den positiva avvikelsen är framförallt att
utfallet för finansförvaltningen förväntas bli
10,3 mkr bättre än budgeterat. Bland annat
beräknas pensionskostnaderna bli 4,5 mkr
lägre än budget, medan intäkterna från skat-
ter och utjämning förväntas bli 4,9 mkr högre
än budgeterat.

Nämnderna prognostiserar sammantaget att
utfallet blir något bättre än vad de ekonomis-
ka ramarna tillåter - med totalt ca 0,9 mkr.
Gemensamt för nämnderna är att de progno-
stiserade avvikelserna är mycket små:

Kommunstyrelsen +/- 0 mkr
Bildningsnämnden +/- 0 mkr
Individ- och familjenämnden +0,7 mkr
Omsorgsnämnden +0,2 mkr
Miljö- och byggnämnden +/- 0 mkr

Resultatutveckling

Den ekonomiska prognosen innebär att 2006
års ekonomiska resultat beräknas vara på
samma nivå som 2005. För koncernen inne-
bär prognosen en resultatförsämring med
2,2 mkr. Tranemobostäders ekonomiska
resultat förväntas uppgå till -0,9 mkr (före
skatt), vilket är 3 mkr lägre än 2005. Tranemo
Utvecklings AB kalkylerar med ett nollresul-
tat under 2006.

För kommunens del innebär det prognostise-
rade ekonomiska resultatet att balanskravet
uppnås med god marginal. Ett resultat på
14,3 mkr för 2006 innebär också att målet att
det ekonomiska resultatet skall vara minst
1,5% av skatter och utjämning uppnås. För
att uppnå målet under 2006 krävs ett ekono-
miskt resultat på 6,8 mkr.

Förändringar i pensionsskuldsbe-
räkningen
Enligt Svenska Kommuner och Landsting
(SKL) planerar Finansinspektionen att ge ut
en föreskrift med nya försäkringstekniska
antaganden. Enligt SKL kommer den nya
föreskriften att innebära en uppvärdering av
pensionsskulden med 7-9 procent. Enligt
SKL skall hela denna uppvärdering belasta
resultatet, vilket skulle innebära att Tranemo
kommuns resultat belastas med engångskost-
nader i storleksordningen 15-20 mkr under
2006. Detta har inte beaktats i den prognos
som redovisas i denna rapport.
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Resultatutveckling 2002-2006,
koncernen, (löpande priser)

Resultatutveckling 2002-2006,
kommunen, (löpande priser)

Soliditetsutveckling
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. En soliditet på 35 pro-
cent innebär att redovisningsenhetens skuld-
sättningsgrad är 65 procent.

Soliditeten är ett mått på det ekonomiska
handlingsutrymmet. En låg soliditet innebär
att det ekonomiska handlingsutrymmet är
begränsat – och vice versa.

Kommunens soliditet beräknas öka något
jämfört med 2005 års nivå.

Samtliga delar av kommunens pensionsåta-
gande gentemot de anställda redovisas som
en skuld i balansräkningen. Om den större
delen av åtagandet istället redovisats som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen
(enligt den s k blandmodellen) så skulle soli-
diteten vara betydligt högre. Soliditeten per
2006-12-31 skulle då, enligt prognosen, upp-
gå till 72%.

Soliditetsutveckling 2002-2006,
kommunen

Investeringar
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av
förvaltningarna att uppgå till 57,6 mkr (total
investeringsbudget 2006 inklusive
”ombudgetering” av ej förbrukade anslag
2005: 69,7 mkr).

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnads-
avdelningen) förfogar över huvuddelen
(63,2 mkr) av investeringsbudgeten för 2006.

Investeringsutfallet t o m 2006-08-31 uppgår
till 32,8 mkr (utfall jan-aug 2005: 33,4 mkr).

Nettoinvesteringar 2002-2006
(löpande priser)
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Kontrollerad ekonomisk utveck-
ling
Den ekonomiska prognosen för 2006 innebär
att de ekonomiska mål som beslutats av
kommunfullmäktige förväntas uppnås med
relativt god marginal. Det är viktigt för invå-
narna i Tranemo kommun att kommunen har
ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åtminstone
i storleksordningen 7 mkr, vilket motsvarar
ca 1,5% av skatter och utjämning. Genom att
ha ett resultat på denna nivå bibehålls kom-
munens finansiella ställning och verksamhe-
terna får så stabila planeringsförutsättningar
som möjligt, även i det lite längre perspekti-
vet.

De närmast kommande åren, i samband med
att kommunen gör omfattande investeringar,
är det särskilt viktigt att de ekonomiska re-
sultaten är tillräckliga. Skulle kommunens
resultat försämras ökar behovet av att låna,
vilket innebär försämrat finansnetto och
därmed försämrade ekonomiska förutsätt-
ningar för verksamheten.

De ekonomiska utsikterna för de närmast
kommande åren ser förhållandevis goda ut,
även om det ekonomiska utrymmet 2007 blir
ganska begränsat, framförallt p g a kraftigt
höjd utjämningsavgift för LSS-kostnader.

Verksamhetens resultat är det
mest väsentliga
För kommuninvånarna är det verksamhetens
resultat och effekter som har störst betydelse.
Det finns behov av att utveckla verksamhets-
styrningen i kommunen, bl a genom att for-
mulera tydligare mål för verksamheten, ge-
nom att utveckla uppföljning och redovisning
av verksamhetens effektivitet och kvalitet
mm. I denna rapport sker för första gången
en uppföljning av de övergripande mål som
fastställts för respektive nämnds verksamhet.
Att utveckla verksamhetsstyrningen är en
viktig fråga inför framtiden.

Kvalitetsfrågorna har på flera sätt hamnat
alltmer i fokus den senaste tiden, bl a i sam-
band med arbetet med tjänstegarantier och
klagomålshantering och även i samband med
den rapport om tillgänglighet och bemötande
mm som nyligen presenterades av kvalitets-
nätverket Gränslös.

Kommunen har även beslutat att genomföra
en utvärdering enligt Kommunkompassen.
Syftet med en sådan utvärdering är att kom-
munledningen därigenom erhåller en bild
över områden där det finns potential till för-
bättring och utveckling. Därmed ges möjlig-
het till att bedriva förbättringsarbete på de
områden där det är mest angeläget.

Attraktivt boende medför ökad
inflyttning?
Under årets första sex månader har invånar-
antalet i kommunen varit i stort sett oföränd-
rat, efter att ha minskat ganska kraftigt under
2005.

Det finns goda grundläggande förutsättningar
för att bo och verka i Tranemo, bl a:

• lägsta arbetslösheten i riket
• lägsta ohälsotalet i länet
• näst lägsta skattesatsen i länet
• låga boendekostnader

Kommunen arbetar för att åstadkomma fler
attraktiva boendemiljöer, bl a finns planer på
att möjliggöra för permanentboende på det
natursköna Hofsnäsområdet, med närhet till
Borås. Kommunens bostadsbolag, Tranemo-
bostäder, har under 2006 färdigställt 21 lä-
genheter i området Kalvängen som erbjuder
sjönära boende invid Tranemosjön. Alla lä-
genheter i det nya bostadsområdet är uthyrda.

Niklas Anemo
Ekonomichef
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EKONOMISK PROGNOS KONCERNEN
Nedan redovisade resultatprognos för koncernen har upprättats med utgångspunkt från nämndernas re-
spektive Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2006.

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 749 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2005.

Resultatprognos koncernen, mkr
Tranemo- Tranemo

Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen
2006 2006 2006 2006 2005

Verksamhetens intäkter 115,3 41,5 1,9 151,3 146,2
Verksamhetens kostnader -537,9 -33,8 -1,0 -564,6 -543,8
Avskrivningar -24,3 -4,6 -0,6 -29,5 -26,2
Verksamhetens
nettokostnader -446,9 3,0 0,3 -442,9 -423,8

Skatteintäkter 361,0 0,0 0,0 361,0 344,8
Generella statsbidrag 99,5 0,0 0,0 99,5 97,3
Finansiella intäkter 1,2 0,1 0,0 0,9 1,7
Finansiella kostnader -0,5 -4,0 -0,3 -4,4 -3,7
Resultat före
extraordinära poster 14,3 -0,9 0,0 14,1 16,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 14,3 -0,9 0,0 14,1 16,3

EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen
har resultatprognos för 2006 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2006-12-31 upprät-
tats.

Resultatprognos kommunen, mkr
Not Bokslut Budget Prognos Utfall Utfall

2005 2006 2006 Avvikelse 2006-08-31 2005-08-31
Verksamhetens intäkter 1 113,0 110,0 115,3 2,9 78,5 74,4
Verksamhetens kostnader 2 -521,5 -539,6 -537,9 4,1 -347,7 -334,2
Avskrivningar -22,0 -23,7 -24,3 -0,6 -15,7 -14,5
Verksamhetens
nettokostnader -430,5 -453,3 -446,9 6,4 -284,9 -274,3

Skatteintäkter 3 344,8 357,8 361,0 3,2 240,7 230,3
Generella statsbidrag 4 97,3 97,8 99,5 1,7 66,3 64,9
Finansiella intäkter 2,4 1,3 1,2 -0,1 1,1 1,8
Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -0,5 0,1 -0,3 -0,3
Resultat före
extraordinära poster 13,6 3,0 14,3 11,3 22,9 22,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 13,6 3,0 14,3 11,3 22,9 22,4
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Balansprognos kommunen, mkr

Tillgångar Utfall Prognos Utfall Utfall
Not 2005-12-31 2006-12-31 2005-08-31 2006-08-31

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 5 413,0 445,0 393,5 431,7
Maskiner och inventarier 5 15,4 16,7 13,9 13,8
Finansiella anläggningstillgångar 6 47,9 29,7 41,3 30,0
Summa 476,3 491,4 448,7 475,6

Omsättningstillgångar 7
Förråd 1,3 1,3 0,8 0,9
Fordringar 33,9 33,9 33,6 30,3
Kassa och bank 19,4 14,6 24,3 8,1
Summa 54,6 49,8 58,7 39,3

Summa tillgångar 530,9 541,2 507,4 514,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 8 174,7 189,0 183,5 197,6
därav årets resultat 13,6 14,3 22,4 22,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 209,1 213,9 203,6 209,3
Andra avsättningar 18,1 17,3 18,0 17,4
Summa 227,2 231,2 221,6 226,7

Skulder
Långfristiga skulder 9 11,7 11,7 9,7 11,7
Kortfristiga skulder 10 117,3 109,3 92,6 78,9
Summa 129,0 121,0 102,3 90,6

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 530,9 541,2 507,4 514,9

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, panter och därmed 121,1 155,1 98,6 155,1
jämförliga säkerheter
Övriga ansvarsförbindelser 6,7 6,5 5,8 6,5
Summa 127,8 161,6 104,4 161,6

Soliditet 33% 35% 36% 38%
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NOTER

060831 050831

Not 1
Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade
intäkter 92 760 86 559
Periodiserade intäkter 1 746 2 388
Avgår interna intäkter -16 023 -14 566

78 484 74 381

Not 2
Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade
kostnader -379 674 -363 346
Periodiserade kostnader -7 196 -9 036
Avgår interna kostnader 16 023 14 566
Avgår kapitalkostnader 28 163 29 706
Pensionsutbetalningar -4 490 -4 084
Övriga verksamhets-
kostnader -3 127 -2 134
Periodisering övriga
verksamhetskostnader 2 560 108

-347 742 -334 221

Not 3
Skatteintäkter
Kommunalskatt 238 730 232 806
Periodisering
kommunalskatt 1 962 -2 487

240 692 230 319

Not 4
Generella statsbidrag
Inkomstutjämnings-
bidrag 55 888 55 069
Införandebidrag 0 1 046
Kostnadsutjämnings-
bidrag 7 194 7 945
Regleringsavgift -139 -1 759
Utjämningsavgift LSS -747 -1 854
Generellt statsbidrag -2 0
Periodisering generellt
anställningsstöd 4 117 4 407

66 311 64 855

Summa skatter och
statsbidrag 307 004 295 174

Not 5
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 413 698 374 034
Netttoinvesteringar 30 891 31 015
Avskrivningar -12 849 -11 560
Nedskrivningar -10 0
Utgående bokfört
värde 431 720 393 489

060831 050831

Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 14 734 14 383
Nettoinvesteringar 1 910 2 392
Avskrivningar -2 821 -2 893
Utgående bokfört
värde 13 823 13 882

Materiella anlägg-
ningstillgångar totalt 445 563 407 371

Not 6
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i
kommunens koncern-
företag 3 500 3 500
Aktier och andelar i
övrigt 1 502 1 491
Tranemobostäder 0 14 400
Södra Älvsborgs
Räddningstjänst 0 256
Ljungsarps Fastighets 390 690
Vidareutbildning
barnskötare 539 486
Vägverket RV 27 11 680 9 678
Tranemo Utvecklings 12 400 10 800

30 012 41 301

Not 7
Omsättningstillgångar

Förråd, lager och exploaterings-
fastigheter
Kommunförrådet 514 404
Orrefors Kristallskål 10 13
Konstverk 14 14
Exploateringsfastigheter
som ska avyttras 403 413

941 844

Kortfristiga fordringar
Statsbidrag 0 3 618
Kundfordringar 16 560 10 854
Interimsfordringar 0 281
Övriga kortfristiga
fordringar 5 700 5 970
Skatteintäkter 1 962 0
Generellt anställnings-
stöd 4 117 4 407
Upplupen ränta utlåning 12 21
Upplupen ränta
bankmedel 174 233
Periodisering
nämnderna 1 744 2 388
Periodisering övrigt
finansförvaltningen 0 5 781

30 270 33 553
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NOTER
060831 050831

Kassa och bank
Kassa 2 1
Bank 7 940 24 220
Periodisering kommu-
nens skuld till fonderna 153 70

8 094 24 291

Omsättnings-
tillgångar totalt 39 304 58 688

Not 8
Eget kapital
Ingående eget kapital 174 673 161 060

Anläggningskapital
Anläggningstillgångar 475 575 454 452
Långfristiga skulder,
avsättningar -238 416 -231 295

237 159 223 157

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar 39 304 52 907
Kortfristiga skulder -78 914 -92 588

-39 609 -39 681

Summa eget kapital 197 550 183 476

060831 050831

Not 9
Långfristiga skulder
Borås kommun RV 27 11 680 9 678

Not 10
Kortfristiga skulder
Saldo kortfristiga
skulder 060831 76 522 84 305
Periodisering
nämnderna 7 196 6 034
Periodisering löner 0 1 619
Periodisering ankom-
streg fakt mm -592 1 080
Periodisering interna -1 661 -1 462
Periodisering finans-
förvaltningen -2 552 1 011

78 914 92 588
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PROGNOSÖVERSIKT PER NÄMND
(Belopp i tkr)

Budget Prognos Budget Prognos
Anslagsområde 200604 200604 200608 200608

Kommunstyrelsen -81 454 -81 784 -81 454 -81 441

Bildningsnämnden -226 606 -228 172 -226 606 -226 633

Individ- och familjenämnden -16 427 -15 962 -16 427 -15 729

Omsorgsnämnden -132 890 -131 947 -132 890 -132 648

Miljö- och byggnämnden -1 981 -1 949 -1 981 -1 942

Delsumma -459 358 -459 814 -459 358 -458 393

Finansförvaltningen 462 400 466 724 462 400 472 721

SUMMA 3 042 6 910 3 042 14 328
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE
(Belopp i tkr)

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Anslagsområde 200508 200608 2005 2006 2006

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige -663 -691 -1 308 -1 925 -1 925 0
Räddningstjänst -5 893 -5 317 -7 857 -7 958 -7 975 -17
Kommunstyrelseförvaltning inkl
Samhällsbyggnadsavdelningen -34 923 -34 590 -53 239 -58 030 -57 585 445
Lokalförsörjning -9 014 -4 844 -21 846 -13 189 -13 189 0
VA-verksamhet 1 336 1 045 -2 704 -392 -392 0
Avfallshantering -351 -583 187 26 -75 -101
Fjärrvärme 234 890 -905 15 -300 -315
Periodiseringar -863 -6 630
Summa -50 136 -50 720 -87 672 -81 454 -81 441 14

Bildningsnämnden
Grundskola, barnomsorg, gym-
nasium, kultur & fritid

-138 180 -145 994 -216 789 -226 606 -226 633 -27

Periodiseringar -3 524 -1 164
Summa -141 704 -147 158 -216 789 -226 606 -226 633 -27

Individ- och familjenämnden
Individ- och familjenämnden -9 147 -8 061 -14 525 -16 427 -15 729 698
Periodiseringar -411 0
Summa -9 558 -8 061 -14 525 -16 427 -15 729 698

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden -81 355 -88 000 -125 692 -132 890 -132 648 242
Periodiseringar -847 2 345
Summa -82 202 -85 655 -125 692 -132 890 -132 648 242

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden 408 -423 5 -810 -892 -82
Bostadsanpassning -241 -347 -531 -1 171 -1 050 121
Periodiseringar -3 0
Summa 165 -770 -525 -1 981 -1 942 39

Delsumma -283 436 -292 363 -445 203 -459 358 -458 393 965

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen 298 062 306 674 458 797 462 400 472 721 10 321
Periodiseringar 7 791 8 556
Summa 305 853 315 230 458 797 462 400 472 721 10 321

SUMMA 22 417 22 867 13 594 3 042 14 328 11 286
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PERSONALREDOVISNING

Antal anställda/årsarbetare
Antalet anställda, med en tjänstgöringsgrad över-
stigande 40%, har ökat med 17 stycken jämfört
med motsvarande tidpunkt förra året. En för-
klaring är att vikarier och visstidsanställda blivit
fastanställda på grund av LAS-regler.

2006 2005
Antal årsarbetare 998 971

06-08-31 05-08-31
Antal anställda med sys-
selsättningsgrad >40% 977 960

Den faktiska arbetade tiden under perioden jan-
juli 2006 motsvarar 998 årsarbetare, vilket är en
ökning med 27 jämfört med motsvarande period
föregående år. I begreppet årsarbetare ingår
bland annat alla vikarier, friår-, plus-, projekt-,
och timanställda.

Årsarbetstid är sammanräkning av all arbetad tid.
Redovisat antal årsarbetare kan inte jämföras
med motsvarande uppgifter för helåret eftersom
perioden januari-augusti har en oproportionerligt
stor andel semesteruttag.

Könsfördelning
Könsfördelningen är densamma som föregående
år.

Andelen kvinnor och män av det totala
antalet anställningar

06-08-31 05-08-31 04-08-31

Kvinnor 81,3% 81,2% 84%
Män 18,7% 18,8% 16%

Sysselsättningsgrad
Andelen heltidsanställda har ökat med nära fyra
procentenheter under det senaste året.
Heltids-/deltids-/timanställda

06-08-31 05-08-31
Heltid 31,7% 28%
Deltid 34,0% 31%
Timanst 34,3% 41%

Anställningsform
När det gäller anställningsform är förändringarna
mycket små.

Anställningsform
06-08-31 05-08-31 04-08-31

Tillsvidare 85,4% 86% 85%
Vikarie 14,6% 14% 15%

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under perioden januari-juli 2006
har varit något lägre än vad som var fallet under
motsvarande period 2005.

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på ålder
Ålder 2006

jan-juli
2005

jan-juli
    -29 3,3 4,6
30-49 6,6 7,4
50-65 5,8 5,6
Summa 5,9 6,3

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på kön

2006
jan-juli

2005
jan-juli

Män 3,4 3,8
Kvinnor 6,5 6,9
Summa 5,9 6,3

Andel av den sjukskrivna tiden som är
långtidssjukskrivning
(61 dagar och mer)

2006
jan-juli

2005
jan-juli

Män 51,9% 41,1%
Kvinnor 68,0% 73,8%
Summa 66,2% 70,0%

Personalkostnader

Kontoklass 5, mkr, exkl BEA (jan – aug)

2003 211,9
2004 223,1
2005 222,4
2006 239,8

Fyllnads- och övertidskostnader
(jan – aug)
2003 4,7 mkr (591 tkr/mån)
2004 3,9 mkr (488 tkr/mån)
2005 3,9 mkr (488 tkr/mån)
2006 3,3 mkr (412 tkr/mån)
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BUDGET- OCH
MÅLAVVIKELSER

Kommunfullmäktige

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige
förväntas följa budget.

Målavvikelser
Inga målavvikelser förväntas inom kommun-
fullmäktiges verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Kommunstyrelsen räknar med följande avvikel-
ser från budget 2006 (tkr):

Drift + 13
Investeringar    + 11 220

De bedömningar som görs för närvarande inne-
bär vissa avvikelser i förhållande till budget.

Ett sammanlagt överskott på  13 tkr prognosti-
seras.

Följande kommentarer ges till den siffermässiga
redovisningen:

• För lokalförsörjning beräknas ett resultat
enligt budget. För vissa fastigheter har kost-
naderna blivit högre än budgeterat, bl a
Banvaktsstugan där underhållsarbete på av-
lopp m m har utförts. Fastigheten ”Rosa hu-
set” inköptes under 2006, i budget har inga
medel avsatts för drift och underhåll, detta
medför ett beräknat underskott på ca 90 tkr.
Då vissa fastigheter uppvisar ett överskott
blir dock bedömningen ett samlat resultat
enligt budget.

• För gator och vägar beräknas ett samman-
lagt underskott på 318 tkr.  Detta beror på
att kostnaderna för belysningen beräknas bli
600 tkr högre än budgeterat beroende på
ökade elkostnader samt att belysningsan-
läggningar varit utsatta för skadegörelse på
ett flertal ställen.  För vinterväghållningen
prognosticeras ett underskott på 400 tkr, re-
dan nu är underskottet 200 tkr mot budget.

Kontot för vägbidrag till enskilda vägar har
ökat, beräknat resultat –68 tkr.

• För va-verksamheten beräknas ett resultat
enligt budget. Intäkterna kommer att bli
mindre än budgeterat då vattenförbrukning-
en har minskat. Samtidigt beräknas  under-
hålls- och  personalkostnader blir mindre än
budgeterat.

• Renhållningen beräknas uppvisa ett under-
skott på 100 tkr, underskottet beror på öka-
de kostnader för krossning av grovavfall.

• Prognosen för fjärrvärmen är ett underskott
på ca 315 tkr, beroende på att kostnadsut-
vecklingen varit högre än höjningen av taxan
ut till kund. Under juni reparerades dessut-
om en läcka på huvudledning vilket medför-
de ökade kostnader på ca 200 tkr.

• För skogen är prognosen för 2006 fortfa-
rande osäker. Kommunen har sålt virke till
Södra och slutlikviden betalas först under
hösten 2006. Hur mycket som kommer att
betalas ut är beroende på hur stora kostna-
der det blir för lagring och för transporter av
virket.

Ett nytt ärendehanteringssystem är under upp-
handling. Detta kommer dock att tas i drift först
2007 varför kostnaderna 2006 blir 200 tkr mind-
re.

Kostnaderna för ekonomisystemet beräknas bli
lägre än budgeterat. Därutöver kommer kostna-
derna för ekonomiavdelningen och försäkrings-
premier att bli lägre än budgeterat. Sammanlagt
prognostiseras ett överskott på 439 tkr.

Kostnaderna för personalsystemet bedöms bli 76
tkr högre än budgeterat.

Målavvikelser
Flera utredningar pågår som kan påverka verk-
samheten inom kommunstyrelsens område. VA-
strategi, vaktmästar- och lokalvårdsutredning,
kostutredning liksom översyn av kommunstyrel-
seförvaltningens organisation. I och med att det
inte blir någon gemensam nämnd med
Svenljunga inom miljö-och byggområdet kom-
mer planeringen av verksamheter inom sam-
hällsbyggnadsavdelningen bli förändrad.

Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att
införas först våren 2007.
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Om nedanstående åtgärder beträffande underhåll
av gator och vägar genomförs kommer de plane-
rade åtgärderna för 2006 inte att genomföras till
fullo.
Övergripande mål av betydelse för god eko-
nomisk hushållning
För kommunstyrelsens del har det bl a fastställts
övergripande mål avseende företagsklimat, sjuk-
frånvaro och andelen heltidsanställda.

I 2006 års undersökning av svenskt Näringsliv
när det gäller kommunernas företagsklimat ran-
kas Tranemo kommun på 66:e plats, vilket inne-
bär att kommunen tappar 15 placeringar jämfört
med 2005. Målet för 2006 var att kommunens
skulle rankas bland de 45 bästa kommunerna i
landet.

2005 uppgick sjukfrånvaron i Tranemo kommun
till 6,3%, vilket var 2,0% under genomsnittet i
riket. Lägsta sjukfrånvaron bland landets kom-
muner hade Värnamo kommun med en sjuk-
frånvaro på 4,7%. Det uppsatta målet innebar att
sjukfrånvaron i Tranemo kommun skulle vara
den lägsta bland landets samtliga kommuner.

Enligt personalredovisningen har andelen hel-
tidsanställda i Tranemo kommun ökat med 3,7
procentenheter under det senaste året, vilket
ännu är något lägre än målet för 2006 som inne-
bär att andelen anställda med heltidsanställning
ska öka med minst fem procentenheter. Ett
annat mål är att andelen timanställda ska minska
med fem procentenheter. Detta mål uppnås -
under det senaste året har andelen timanställda
minskat med 6,7 procentenheter.

Åtgärder
För att uppväga underskotten inom gatu- och
vägar föreslås att planerad renovering av Ekga-
tan och Åbogatan i Uddebo skjuts till nästa år,
samt att besparing görs på toppbeläggningar.

I budget 2007 måste kostnader och intäkter vad
gäller fjärrvärme hamna på en nivå som innebär
full kostnadstäckning.

Bildningsnämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Bildningsnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2006 (tkr):

Drift -27
Investeringar +/- 0

Bildningsnämndens prognos för 2006 visar för
driften ett förväntat budgetunderskott med 27
tkr.

För område bildningskontor inkl tränings- och
särskola beräknas ett underskott på 223 tkr. Ny-
inskrivna särskoleelever kräver extra resurser på
särskolan, övertagande av linjebusstur Grimsås-
Nittorp-Tranemo från hösten-06 samt komplet-
tering till linjebuss Ambjörnarp-Tranemo ger
högre skolskjutskostnader.

Gymnasiet redovisar ett förväntat överskott med
542 tkr. Överskottet kan hänföras till något lägre
antal ungdomselever i andra kommuner än bud-
geterat. Detta beror till viss del på att ett bygg-
program startats på Tranemo gymnasieskola från
hösten-06, med plats för tio elever det första
läsåret. Start av byggprogram var inte med i bud-
geten för 2006. De ökade kostnaderna som
starten innebär har utjämnats av lägre undervis-
ningskostnad på övriga program. Starten av
byggprogrammet är ett led i att göra Tranemo
gymnasieskola mer attraktiv inför omläggningen
av gymnasieskolan från hösten 2007, då frisök
gäller för alla elever.

Område fritid inkl sim- och idrottshallen samt
vandrarhemmet beräknas få ett budgetun-
derskott på 114 tkr för 2006. Hösten-05 var
ombyggnationen av simhallen klar. De attrakti-
vitetshöjande åtgärder som då gjordes förvänta-
des ge en betydande ökning på intäktssidan.
Under 2006 beräknas dock inte denna ökning
kunna infrias till fullo. Avvikelsen hänför sig
alltså till mindre intäkter än budgeterat för be-
sökande i simhallen, cafeterian och friskvårds-
gymet.

Område Tranängskolan år 7-9 beräknas få ett
underskott på 799 tkr. Från hösten-06 bedrivs
verksamhet på tre ställen, nya delen, gamla delen
och Sveaborg. Detta kräver mer resurser än vad
som budgeterats. Nya arbetssätt kräver nya ruti-
ner och i ett initialskede innebär det högre kost-
nader. Området har också haft flera elever med
särskilda behov som kräver mer personal.

För övriga områden  inom grundskola och barn-
omsorg förväntas överskott. Områdena har vid-
tagit åtgärder inför hösten för att kunna hålla
budgeten.

Målavvikelser
Vid jämförelse med i budget-06 angivna pro-
duktionsmål kan konstateras att förskola – skola
har intensifierat arbetet med att varje elev har en
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individuell utvecklingsplan i grundskolan och
flertalet av eleverna har nu detta. I gymnasie-
skolan har varje elev en individuell studieplan.
Elevinflytandet kan också sägas ha blivit bättre
än tidigare. Förskola – skola uppvisar alltså inte
några större målavvikelser jämfört med de i bud-
get-06 angivna.

En detaljerad redovisning av förutsättningar och
måluppfyllelse redovisas i kvalitetsredovisningen
för läsåret 2005/06, vilken blir officiell den
19/10-06.

För område fritid kan konstateras att målet att
öka besöksfrekvensen vid Tranemo simhall med
minst 20% inte beräknas kunna uppnås under
2006.

Fritidsverksamheten har till viss del kunnat er-
bjuda öppna sommaraktiviteter för ungdomar
under sommaren 2006 men inte fullt ut en vecka
som angivits i budgetmålen.

På kultursidan konstateras inga målavvikelser.
Alla barn och ungdomar beräknas få se och
uppleva minst en musik- eller teaterföreställning
under 2006, öppettiderna på biblioteket anpassas
så att de passar flertalet användare och den ut-
åtriktade konsertverksamheten beräknas locka
fler lyssnare.

Övergripande mål av betydelse för god eko-
nomisk hushållning
• Anpassning av verksamheten efter de förut-

sättningar och den ekonomiska ram som rå-
der.

• Regelbundet se över hur vi använder våra
resurser ( personal, lokaler, kompetens,
pengar) och att vi använder dem för elevens
måluppfyllelse på bästa sätt.

• Samverkan mellan rektorsområden för op-
timalt användande av våra befintliga resurser
i ett helhetsperspektiv.

• All verksamhet inom bildningsförvaltningen
samverkar i förebyggande syfte utifrån ett
helhetsperspektiv, denna samverkan bör
även ske externt (socialförvaltningen, bvc,
polisen mfl)

• Kompetensutvecklingsplaner vilka utgår från
utvecklingsplanerna, där god ekonomisk
hushållning innebär i detta perspektivet att
personalen har den kompetens som behövs
för högre måluppfyllelse.

Bildningsnämnden arbetar aktivt med olika in-
strument för att anpassa verksamheten efter
förutsättningarna och den ekonomiska ram som
finns. Vi jobbar efter en modell med nyckeltal.
De statliga direktiv och lagar som vi har att följa,
kan ibland vara svåra att förena med de ekono-
miska ramar som tilldelas kommunalt. Det pro-
blem som vi har nu är, att de investeringar som
beslutas både av bildningsnämnden själv men
också av kommunfullmäktige, ger kapitalkostna-
der som blir svåra att klara av eftersom de ur-
holkar driftsbudgeten.

Vi har en målstyrd förskola och skola och ska i
den ha behörig personal. Vi ser över vår perso-
nalkompetens och verkar för att kompetensut-
veckla vår personal.

Under 2006 har vi kartlagt behörigheten i för-
skolan, och jobbar för att utbilda personal på
högskolenivå. Vi samarbetar med högskolan i
Borås och Jönköping, och under hösten 2006
startar en utbildning för barnskötare till förskol-
lärare. Dessutom pågår kompetensutveckling
med kurser för personal, på högskolan men
också övriga utbildningar.

Att ha en utbildad personal ger en bättre mål-
uppfyllelse och högre produktivitet i förskolan
och skolan. Bildningsnämnden har beslutat att
andelen högskoleutbildad personal i förskolan
skall öka till lägst 75 % av personalstyrkan under
en 10 års period.

När det gäller översyn av lokaler pågår detta
ständigt. En del förskolor har fått bullerdäm-
pande golv och inventarier samt i övrigt försetts
med bullerdämpande insatser.

Behovet av nya lokaler har planerats, eftersom
efterfrågan på förskoleplatser har ökat och grup-
perna i förskolan är redan i dag stora. För att få
så ändamålsenliga lokaler som möjligt till bästa
pris, har vi samlat förskoleavdelningar.

Samverkan mellan rektorsområden gör att vi
flyttar personal mellan områdena. Vi ser över
behovet och är flexibla vad gäller extra resurser.

Samarbete med fritidsavdelningen och skolan
pågår med föräldrakurser och temadagar med
elever. Simundervisning för icke simkunniga
äldre elever finns på simhallen.

Ett samarbetsavtal som innebär bättre rutiner för
samverkan har tecknats mellan bildningsförvalt-
ningen och individ och familjeomsorgsförvalt-
ningen.
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Planering för att skapa gymnasiesärskola med
verksamhetsträning tillsammans med Svenljunga
kommun i Tranemo kommun med början läsåret
2007-2008 är på gång.

Planering pågår för att tillsammans med individ
och familjeomsorgen och vårdcentralen i Tra-
nemo skapa en familjecentral.

Samarbete med näringslivet pågår på olika nivå-
er.

Kompetensutvecklingsplaner finns och utgår
från kvalitetsredovisningen på varje rektorsom-
råde. Vid utvärdering av kvalitetsredovisningen
visas vilka utvecklingsområden som finns. Ut-
ifrån dessa avsätts  fyra dagar / läsår för central
kompetensutveckling, samt övrig kompetensut-
vecklingstid på respektive rektorsområde.

Målet är att utveckla personalen för en högre
måluppfyllelse i verksamheten.

Åtgärder
Åtgärder har vidtagits på Tranängskolan där
resurserna för lokalvård har minskats. Däremot
har inte åtgärder kunnat vidtas på undervisning-
en för Tranäng  7-9. Neddragningar skulle ha
medfört alltför stor kvalitétsmässig påverkan i
det ombyggnadsskede skolan är inne i.

Dalstorpsområdet har vidtagit flera mindre åt-
gärder som gjort att ett ekonomiskt överskott nu
förväntas istället för underskott.

När det gäller särskolan är underskottet svårt att
påverka. Det beräknade underskottet för skol-
skjutsar beror på ett övertagande av linjebuss-
linje och bör ju istället minska kommunstyrelse-
förvaltningens kostnad för linjebuss i motsva-
rande mån.

Underskottet för simhallen är svårt att påverka
genom kostnadsnedskärningar. Den budgeterade
intäktsökningen ska på sikt istället nås genom
offensiva åtgärder och ökad service till besökar-
na.

Individ- och familjenämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Individ- och familjenämnden räknar med följan-
de avvikelser i budget 2006 (tkr):

Drift + 698

Beräknat underskott på förvaltningens administ-
ration beroende på införande av nytt datapro-
gram.

Beräknat överskott på kontot för friskvårds-
pengarna främst beroende på svårigheter att
utnyttja pengarna under rådande direktiv.

Beräknat överskott på Växthuset beroende på att
en av familjepedagogerna arbetar deltid.

Beräknat överskott på kontaktperson för vuxna
då behovet just nu inte är större än det bistånd
som har beviljats idag.

Beräknat överskott på ekonomiskt bistånd under
förutsättning att behovet går att styra till nuva-
rande nivå.

Beräknat stort underskott på institutionsvård
beroende på akut placering av tre små barn som
under lång tid misshandlats i uppfostringssyfte
av sina föräldrar.

Underskott för placeringar i familjehem beroen-
de på dyr placering för handikappad flicka.

Underskott på Meja-teamet ( missbruksteamet )
beroende på kostnaden för en personal som är
svår att omplacera.

För familjerådgivningen beräknas ett mindre
underskott på grund av ökad arbetsbelastning.

Ungdomsteamet Kvistarna beräknas ett över-
skott beroende på sjukskrivning och vakant
tjänst del av året.

Beräknat överskott på flyktingverksamheten
under förutsättning att det inte krävs några extra
ordinära insatser för flyktingarna.

Målavvikelser

• Förvaltningen arbetar aktivt med att i alla
biståndsärenden upprätta arbetsplaner som
löpande utvärderas samt att pröva alla möj-
ligheter till försörjning innan socialbidrag
beviljas.

• Förvaltningen arbetar för att upptäcka miss-
förhållanden bland barn och unga på ett ti-
digt stadium samt att de insatser vi sätter in
ska vara hjälp till självhjälp.

• Förvaltningen provar i första hand vård- och
behandlingsinsatser på hemma plan vilket i
ett längre perspektiv ger en mer resurseffek-
tiv verksamhet och i många fall ett bättre re-
sultat.
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• Förvaltningen fortsätter satsa på en välut-
byggd missbruks- och ungdomsverksamhet
som i ett längre perspektiv ger positiva ef-
fekter inom ekonomi och samhälle.

• Förvaltningen utvecklar och fördjupar fort-
löpande samarbetet med externa och interna
kontakter för att uppnå positiva samord-
ningseffekter.

Nämnden har under året arbetat med att försöka
hitta modeller för att utvärdera målen. Detta
arbetet är ännu inte klart men ambitionen är att
det är färdigt under året.

Åtgärder
De stora kostnader som uppkommit under hös-
ten på grund av akuta placeringar av små barn är
av humanistiska och juridiska skäl inte möjliga
att undvika utan förvaltningen har ansträngt sig
för att lösa detta till så låga kostnader som möj-
ligt. Budgetprognosen bygger på att inga ytterli-
gare placeringar behöver göras och att ekono-
miskt bistånd begränsas till nuvarande nivå.

Omsorgsnämnden

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Omsorgsnämnden räknar med följande avvikel-
ser i budget 2006 (tkr):

Drift + 242
Investeringar + 940

Verksamheten visar totalt ett prognostiserat
överskott på totalt 242 tkr. Den negativs skillna-
den mot budgetuppföljning 1/2006 beror på att
nämnden fått kostnader för ett kostsamt individ-
ärende där extern placering varit nödvändig,
annars hade prognosen från föregående budget-
uppföljning stått sig väl.

Sammantaget kan konstateras att underskott i
verksamhetsområdena servicehus, stöd till funk-
tionshindrade täcks upp av överskott av verk-
samhetsområdena gemensamt, rehabilitering,
sjukhem och hemvård mm.

Inom psykiatriverksamheten har bara två av tre
platser vid enskild sjukhem för långtidssjuka
psykiatripatienter behövt utnyttjas. Dessutom
kom inte den nya psykiatriverksamheten igång
förrän 1 april pga att fastighetsägaren inte lyckats
göra lokalerna inflyttningsklara till årsskiftet.

Länghems hemtjänst har fått ett antal tunga
ärenden som varit nödvändiga att lösas med
personal utöver ordinarie personalstyrka. Även
kostnaderna på Solbacken ligger högt, liksom
personalkostnaderna på Gudarpsgården.

 Den kalla vintern har gjort att kostnaderna för
uppvärmning av äldreboendena har ökat under
året.

Tomma platser på Solgård gör att kostnaderna
för sjukhem ligger lågt då det varit möjligt att
spara in på personalkostnaderna.

Hjälpmedelsutrustning redovisar ett bra resultat
som dock sannolikt får ses som tillfälligt för året
då det på sikt kommer att krävas viss nyanskaff-
ning, bl a av sjukhussängar.

LASS-verksamheten ger ett stort överskott
främst beroende på att antalet ärendet för tillfäl-
let minskat något och innebär mindre kostnader
till försäkringskassan dit kommunen betalar för
de första 20 timmarna. Det är inte troligt att
denna utveckling kommer att stå sig över längre
tid.

Nattpatrullen ger ett underskott, vilket inte beror
på överutnyttjande av personal, utan sannolikt
beroende på att posten är underbudgeterad.

Målavvikelser
Stort kostsamt individärende belastar verksam-
hetens ekonomi hårt, dock får placeringen i år
inte helårseffekt. Inom psykiatriverksamheten
har två av tre platser vid enskilt sjukhem utnytt-
jats eftersom behovet varit något lägre än beräk-
nat. För övrigt inte några stora målavvikelser,
inte heller några anmärkningsvärda skillnader
mot tidigare går att läsa ut vid avläsningen av
nyckeltalen.

Vid jämförelse av målen för god ekonomisk
hushållning framgår att när det gäller målet ”öka
verksamhetsenheternas engagemang i budget-
processen och i den ekonomiska uppföljningen
för att skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk
hushållning” behöver nya och förbättrade ar-
betssätt och strukturer tas fram då detta område
kan utvecklas ytterligare.

Målet ”i varje läge när behovet av extra perso-
nalinsatser aktualiseras pröva om behovet kan
tillgodoses på annat sätt” fungerar överlag bra då
det finns flera goda exempel på återhållsamhet i
personalkostnaderna när verksamheten tillfälligt
minskat.
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Åtgärder
Omsorgsnämndens verksamhetsenheter kom-
mer att uppmanas att iakttaga fortsatt stor re-
striktivitet rent allmänt, annars krävs i dagsläget
inga direkt riktade åtgärder.

Miljö- och byggnämnd

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Miljö- och byggnämnden räknar med följande
avvikelser från budget 2006 (tkr):

Drift + 39

Sammantaget avviker det beräknade utfallet 39
tkr från budget. Ett större underskott inom
planverksamheten kompenseras med överskott
inom övriga verksamheter. Underskottet beror
främst på att detaljplanearbetet släpat efter och
angelägna planbehov har inneburit ett ovanligt
stort behov av konsultinsatser.

Målavvikelser
Verksamhetsmålen inom miljötillsyn och livs-
medelstilsyn har inte kunnat hållas, dels på grund
av stor personalomsättning, men också föränd-
rade regler som innebär ett utökat uppdrag.
Händelsestyrd verksamhet har prioriterats.

Inom byggverksamheten har ärendemängden
varit så stor i förhållande till personalresurserna
att handläggningstiderna i många fall blivit orim-
ligt långa.

Inom planverksamheten har betydande insatser
gjorts med hjälp av konsulter, vilket har lett till
överskridanden av budgeten. Trots detta kvarstår
behov av stora insatser under de närmaste åren.
Önskvärd takt i planarbetet har inte kunnat hål-
las.

Inom Agenda 21-området har det aktiva arbete,
som nämndens reglemente föreskriver, inte kun-
nat utföras. Myndighetsarbetet har prioriterats.

Beträffande verksamhetsmål med betydelse för
god ekonomisk hushållning har kartläggning av
nödvändiga arbetsrutiner till vissa delar gjorts
inom planerad tid. Tillgång till ett för verksam-
heten ändamålsenligt ärendehanteringssystem
kommer inte att kunna uppnås, då upphandling-
en sannolikt inte blir klar under året. I övrigt har
målen uppfyllts eller kommer att kunna uppnås.

Åtgärder
Översyn av taxorna har gjorts. Denna ligger till
grund för en möjlig resursförstärkning.

En planarkitekt har rekryterats, vilket kommer
att kunna möta det ökade behovet av detaljpla-
ner på ett bättre sätt än tidigare.

Tranemobostäder AB

Ekonomisk rapport

Marknad
Hyresvakanserna uppgår nu till cirka 4,8 % av
lägenhetsbeståndet eller 41 lägenheter vilket är
10 oförändrat jämfört med augusti 2005. Uthyr-
ningsgraden har under perioden varierat mellan
93,87 – 95,26 %. Omflyttningen är nu mer nor-
mal, kring 19 %, dock har antalet utflyttade
minskat hittills i år. Antalet lediga lägenheter har
under de senast 23 månaderna, utom en, varit
under 50 och närmare 40. Vi ser nu tecken på att
vi är på väg att ytterligare minska antalet lediga
lägenheter. Prognosen för hyresförluster ligger i
nivå med budget för 2006. I fyra orter finns idag
inga lediga lägenheter. Av vakanta lägenheter
finns idag 23 av 41 (56%) i Grimsås och Ljung-
sarp.

Migrationsverket hyr sedan 1 mars 2002 - 20
lägenheter för asylsökande i 5 av de 13 orter vi
har lägenheter i. Det är en minskning av 1 lägen-
het sedan förra ekonomiska rapporten.

Personal
Rekryteringen av nya bovärdar efter pensionsav-
gång i Limmared och Dalstorp är nu avklarade.
Under perioden  har utbildning för huvuddelen
av personalen genomförts i etik bland bostadsfö-
retag, digital ritningsarkiv och heta arbeten. Tra-
nemobostäder har i dagsläget två personer med
arbetsmarknadsstöd hos oss. Boråshälsan har
under försommaren genomfört en hälsounder-
sökning med övervägande positiva resultat, dock
höjer man ett varningens finger för den stress
man upplever att personalen känner.

Miljö ISO 14001/Kvalité/Arbetsmiljö
Tranemobostäders styrelse har beslutat att integ-
rera arbetsmiljö och kvalité i ledningssystemet.
Det pågår ett utvecklingsarbete i vårt nätverk
bland allmännyttiga bostadsbolag i Sjuhärads-
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bygden med målsättning att successivt genomfö-
ra denna integrering.

Förvaltningskostnader
Under senaste tertialet har ingen fastighet sålts
eller köpts. Trots prisutvecklingen på eldnings-
olja och den relativt kalla vår/vintern har vi för-
hoppningen om att klara budgeten vad gäller
uppvärmningskostnader. Om hösten blir nor-
mal. Under våren har ett nytt digitalt ritnings-
hanteringssystem inköpts. Det har genomförts
ett antal större underhållsåtgärder under perio-
den, främst yttre målning. P-plats med spolplatta
och uthyrningsgarage har genomförts på Sol-
gårdsgatan 8 i Tranemo. Bergvärme är installerad
på Rosenhöjdsgatan 12 i Limmared. Modernise-
ring av ytterligare en tvättstuga har påbörjats,
denna gång på Radhusvägen i Dalstorp. Om-
byggnad av 230 m2 lokal på Hagagatan 2 i Läng-
hem till ett ”friskvårdscenter” startas efter se-
mestern. Ombyggnaden av värme, tvättstuga,
fönster med mera på Björkstigen 1-9 i Ljungsarp
planseras starta under hösten. Upphandlingen av
yttre skötsel har påbörjats, nuvarande avtal går ut
2007-03-31.Återuppbyggnaden efter branden i
början av maj på Sandvägen 5 i Limmared har
nu startats på ”allvar”. Kostnaden för Tranemo-
bostäder i förtida underhåll och åldersavdrag
kommer att hamna kring 1,3 mkr.

Finans
Den rörliga räntan har fortsatt att stiga under
våren/sommaren. I prognosen ligger ytterligare
två höjningar om 0,25%-enheter.

Framtid
I Tranemo har vi nu fjärrvärme över allt utom i
12 lägenheter. Utbyggnaden i Dalstorp kommer
att vara helt genomförd kring kommande års-
skifte, då har 431 av 865 lägenheter biobränsle-
eldad fjärrvärme inkopplad. Kommunen har
framfört önskemål om utbyggnad av Åsalyckans
daghem i Nittorp, planering pågår. Diskussion
pågår om behovet av fler mindre lägenheter i
Limmared, Länghem och Dalstorp. Det absolut
viktigaste för kommunens utveckling är att ytter-
ligare lägenheter kommer till stånd även i Tra-
nemo, kanske kan det ske med hjälp av andra
aktörer än det kommunala bostadsbolaget.

Sammanfattning
Enligt budget skall verksamheten ge ett resultat
på 415,3 tkr. Branden i Limmared och en stor
satsning på fastighetsunderhållet gör att årets
resultat kommer att ge ett underskott på cirka
900 tkr.

TRANEMO UTVECKLINGS AB

Ekonomiskt utfall och större avvikelser
Drift 0 tkr

Tranemo Utvecklings AB bedriver under året
verksamhet med uthyrning av lokaler på fastig-
heterna:

• Gudarp 12:1
• Limmared 25:1
• Genhöve 2:2

Hyresintäkterna beräknas uppgå till de i budget
beräknade.

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom bud-
getramen.

Förändringar
Samhall flyttade under våren sin verksamhet till
Limmared och hyr nu lokaler i fastigheten Lim-
mared 25:1.

Fr o m höstterminen har gymnasieskolan startat
ett byggprogram. Lokaler för denna verksamhet
hyrs i fastigheten Gudarp 12:1.

För fastigheten Gudarp 12:1 och området om-
kring fastigheten pågår detaljplanearbete vilket
förhoppningsvis kommer att leda till ett planför-
slag under hösten. Ett underlag har tagits fram

som redovisar förslag på hur lokalerna i fastig-
heten ska användas. Förslaget har diskuterats i
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer
även att redovisas för styrelsen i Tranemo Ut-
vecklings AB.

Målavvikelser
Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen an-
givna målen för verksamheten. I den utredning
som pågår angående kommunstyrelseförvalt-
ningens organisation behandlas även frågan hur
Tranemo Utvecklings AB:s administration skall
formas.
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Prognos

2006
Utfall
2005

Utfall
2004

KOMMUNSTYRELSEN

Fjärrvärme
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 540 413 316
Köpt värme (MWh) 34 500 24 335 21 590
Såld värme (MWh) 31 500 22 966 19 531

VA-verksamhet
Antal VA-abonnenter 3 203 3 200 3 193
Tillverkad vattenmängd, m3 938 000 921 000 800 000
Debiterad vattenmängd, m3 545 000 556 000 579 000

Renhållning
Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 890 1 905 1 965
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 155 2 085 2 215
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 405 378 139

Gator och vägar
Gator och vägar (km) 72,7 71,5 71,5
Kostnad per kilometer (kr) 65 700 99 000 99 000
Vinterväghållning (km) 72,7 71,5 71,5
Kostnad per kilometer (kr) 15 754 15 754 17 380
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 3 906

BILDNINGSNÄMNDEN

Antal elever i grundskolan 1 584 1 612 1 651
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr) * 70 205 66 270 63 725
Undervisning bruttokostnad/elev (kr) * 37 860 35 716 35 143
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasi-
et 575 559 550
därav antal elever i Tranemo gymnasieskola 369 357 353
Antal barn förskola/fritidshem/förskoleklass 784 794 779
Bruttokostnad per barn i förskola m m(kr) 50 654 48 770 49 317
Antal barn i familjedaghem 72 76 76
Bruttokostnad per barn i familjedaghem (kr) 44 000 43 461 49 066
Antal barn i kooperativ barnomsorg 59 58 63
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr)
* exkl Wärnerssonpengar 53 661 53 195 47 562

OMSORGSNÄMNDEN
Utfall

060831

Lokal färdtjänst
antal färdtjänstberättigade 484 477 476
Antal enkelresor 4 524 6 075 6 282
Nettokostnad/enkelresor 157 174 171

Riksfärdtjänst
antal personer 25 21 24
antal enkelresor 80 131 98
Nettokostnad/enkelresa 1 678 1 473 1 494

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl
rehab platser 86% 73% 83%
Antal medicinskt färdigbehandlade 227 282 245
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INVESTERINGAR
Redovisningen av investeringar innefattar både pågå-
ende projekt och ännu ej påbörjade. Totalt invester-
ingsutrymme för 2006 inklusive ombudgeteringar
uppgår till 69 711 tkr netto.

Bokslutsprognos investeringar
(Belopp i tkr)

Utfall Boksluts-
060831 Budget prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 31 581 63 224 52 004 11 220

Bildningsnämnden 850 4 317 4 317 0

Individ- och familjenämnden 7 40 40 0

Omsorgsnämnden 363 2 130 1 190 940

TOTALT 32 801 69 711 57 551 12 160
varav
skattefinansierad verksamhet 30 003 61 231 47 265 13 966
taxefinansierad verksamhet 2 798 8 480 10 286 -1 806

Kommentarer
Investeringsbudgeten 2006 är mycket omfattan-
de. Dock innebär det beräknade utfallet att en
stor del av budgeterade medel inte förväntas
utnyttjas under året. Av den totala investerings-
budgeten på 69,7 mkr beräknas 57,6 mkr för-
brukas under 2006. Under årets åtta första må-
nader har 32,8 mkr förbrukats, vilket motsvarar
47% av budgeterat anslag.

En stor del av investeringsbudgeten är fördelad
på ett fåtal projekt (belopp i tkr):

Benämning Budget

Ombyggnad Tranängskolan
Renovering Gudarpsgården

16 965
14 507

Energibesparande åtgärder 3 000
Grus och asfalt på banvallar 2 788
Tåstarps vattenverk 4 731

41 991

Prognosen för de aktuella projekten redovisas
nedan. Utfallet beräknas bli 39 mkr av budgete-
rade 42 mkr vilket motsvarar 93% av anslagen.
Detta innebär att  3 mkr avseende dessa projekt
blir aktuellt för ombudgetering till kommande år.
För några av projekten kan det bli aktuellt med
tilläggsanslag utöver den redan beslutade bud-
geten.

Benämning Prognos

Ombyggnad Tranängskolan 18 964
Renovering Gudarpsgården 11 507
Energibesparande åtgärder 1 000
Grus och asfalt på banvallar 2 500
Tåstarps vattenverk 5 031

39 002

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till
investeringsbudget/prognos.

Kommunstyrelsen
Vissa investeringsprojekt har/kan inte startas
upp förrän pågående arbete med VA-strategi och
detaljplaner är klart.

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden har fått ett tillskott till inve-
steringsbudgeten på 505 tkr med anledning av
starten av byggprogrammet på gymnasiet. Med
detta tillskott förväntas ingen avvikelse mot
budget.

Individ- och familjenämnden
Investeringar till kontorsmöbler och datorer
vilket kan styras till +/- 0.
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens investeringsbudget omfattar
sammanlagt 2,1 mkr för inventarier, datautrust-
ning, poolbilar och vårdarutrustning. Vid årets
slut beräknas investeringsbudgeten redovisa en
positiv budgetavvikelse på 940 tkr.
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN

Befolkningsstatistik per 2006-06-30

Befolkningsutveckling 1999-2006
1999-12-31 12 026
2000-12-31 12 037
2001-12-31 12 016
2002-12-31 11 988
2003-12-31 11 887
2004-12-31 11 894
2005-12-31 11 804
2006-06-30 11 815

Befolkningsförändring 2006 +11

Befolkningsutveckling per kvartal 2005 samt kvartal 1-2 2006

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv
Levande födda 29 29 24 23 105 18 33
Avlidna 32 45 30 29 136 29 27
Födelsenetto -3 -16 -6 -6 -31 -11 6

Inflyttade 88 89 154 125 456 124 109
Utflyttade 116 110 173 116 515 99 118
Flyttningsnetto -28 -21 -19 9 -59 25 -9

Summa -31 -37 -25 3 -90         14 -3

Åldersfördelning per 2000-12-31 - 2005-12-31

2000-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31
0-6 år 957 817 896 856 843 834
7-15 år 1 588 1 592 1 605 1 559 1 515 1 465
16-19 år 603 620 586 634 648 645
20-40 år 2 874 2 836 2 812 2 718 2 714 2 632
41-64 år 3 747 3 785 3 786 3 802 3 809 3 859
65-79 år 1 565 1 560 1 569 1 565 1 585 1 593
80- w år 703 726 734 753 780 776

Summa 12 037 12 016 11 988 11 887 11 894 11 804

Arbetsmarknad per 31/8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Öppet arbetslösa 2,6% 2,4% 2,0% 2,1% 1,5% 1,4% 1,1%
Andel i program 1,0% 0,8% 0,5% 0,9% 1,0% 1,3% 1,1%
Summa 3,6% 3,2% 2,5% 3,0% 2,5% 2,7% 2,2%
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FINANSIELL RAPPORT
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo
kommun skall budget- och verksamhetsuppföljning-
arna inkludera en finansiell rapport.

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2006-08-31

Upplåning, tkr Likvida medel, tkr
Kortfristig upplåning 0 Bank 7 852
Långfristig upplåning 0 Övrigt 1
TOTAL UPPLÅNING 0 Outnyttjad checkkredit 25 000

Summa 32 853

Medelsförvaltning, tkr
Utlämnade lån, tkr Obligationer
Kortfristig utlåning 0 Nominellt värde 0
Långfristig utlåning 12 790 Marknadsvärde 0
TOTAL UTLÅNING 12 790

Prognosticerad genomsnittlig
NETTOLÅNESKULD -12 790 utlåningsränta 2006: 2,4%

Placeringar/
medelsförvaltning
Sedan oktober 2003 har Tranemo kommun ing-
en låneskuld. Samtidigt har kommunen för när-
varande lånat ut medel om sammantaget 12,8
mkr. Den absoluta merparten av utlåningen är
till kommunens helägda bolag Tranemo Utveck-
lings AB (TUTAB) (12,4 mkr). Kommunen har
inte längre några medel utlånade till Tranemobo-
städer AB (TBAB). Vid årsskiftet 2005-2006 var
det totalt utlånat 30,3 mkr till de kommunala
bolagen, vilket följaktligen innebär att utlåningen
till de helägda kommunal bolagen har minskat
med 17,9 mkr under 2006.

Genom att utlåningen minskat har kommunens
likviditet kunnat hållas på en tillräcklig nivå för
att kommunens betalningsberedskap kan anses
vara säkerställd.

Nettolåneskuld
augusti 2001 – augusti 2006
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OMVÄRLDSINDIKATORER

Konjunkturprognoser

Konjunkturprognoser
MÅN B N P K P I Arbetslöshet

06 07 06 07 06 07
Nordea sep 4,2 2,9 1,4 2,0 5,4 5,0
KI aug 4,1 3,3 1,5 1,9 5,4 4,6
SEB aug 4,2 3,2 1,5 2,3 5,4 4,8
FSB aug 3,9 2,9 1,5 2,5 5,4 5,2
SBAB aug 4,0 3,0 1,5 2,5 5,4 5,3
Riksbanken jun 3,7 2,8 1,5 2,3 5,5 5,1
SKL maj 3,6 2,7 1,5 2,0 5,1 5,0
Genomsnitt 3,4 2,6 1,3 1,9 4,6 4,3

Skatteunderlagsprognoser

2005 2006 2007 2008 2009
SKL1 aug 3,8 4,0 4,4 4,1 4,3
ESV2 jun 3,5 5,0 5,3 4,8 4,7
SKL april 3,2 4,4 4,4 4,1 4,3
Regeringen april 3,3 4,8 4,5 4,4 -
1. Svenska Kommuner och Landsting
2. Ekonomistyrningsverket

Såväl regeringen som ekonomistyrningsverket har prognoser som är mer positiva än
SKL:s bedömning för åren 2007-2008. Skillnaden förklaras främst av att SKL gör anta-
ganden om lägre timlöneökningar.

Stibor 3 mån
2005-09-01 – 2006-08-31
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Statslåneränta, årsgenomsnitt
1997-2006

Konsumentprisindex, inflationstakt
augusti 2005 – juli 2006
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