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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhets-
uppföljningar med ekonomiska prognoser i april 
samt augusti varje år. Tertialrap-
port/delårsbokslut upprättas per den sista augus-
ti och omfattar ekonomisk översikt, resultat- och 
balansräkning samt prognos avseende årets eko-
nomiska utfall.  

Delårsbokslut 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perio-
den januari t o m augusti.  

I delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resul-
tatet lika precist som i årsbokslutet, beroende på 
att periodisering av kostnader och intäkter inte 
sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. 
Ambitionen i delårsrapporterna är dock att bety-
dande kostnads- och intäktsposter ska redovisas 
på rätt redovisningsperiod. 

Det ekonomiska resultatet för perioden 
januari t o m augusti uppgår till 6,3 mkr vilket 
kan ställas i relation till det budgeterade resulta-
tet för helåret som uppgår till 2,0 mkr. Det eko-
nomiska resultatet för motsvarande period förra 
året uppgick till 13,1 mkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2008 uppgår till 
22 %, vilket är en försämring med 6 procentenhe-
ter jämfört med augusti förra året. Orsaken till 
soliditetsförsämringen är att balansomslutningen 
är betydligt högre i augusti 2009. Orsakerna till 
detta är i huvudsak: 

• Stora investeringar under slutet av 2008 och 
under 2009 – det bokförda värdet på mark, 
byggnader och inventarier är 76 mkr högre 
jämfört med för ett år sedan 

• Utlåningen till TUAB är 52 mkr högre 

• Likvida medlen är 20 mkr högre 

För att balansera tillgångsökningarna är låne-
skulden 125 mkr högre jämfört med augusti 2008.  

Ekonomisk prognos 2009 

I årets andra ekonomiska prognos för kommu-
nen, per 2009-08-31, prognostiseras ett negativt 
ekonomiskt resultat för 2009 uppgående till 
-2,0 mkr (koncernen: +1,8 mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet in-
kluderar samtliga pensionskostnader, det vill 
säga även ökningen av den tidigare ansvarsför-
bindelsen redovisas över såväl resultat- som 
balansräkning. Tranemo kommun redovisar 
sedan 2005, i enlighet med beslut i kommunfull-
mäktige, samtliga pensionsåtaganden som av-
sättning i balansräkningen. Kommunen redovisar 
därmed mer pensionskostnader i resultaträk-
ningen än vad som varit fallet om kommunen 
endast redovisat enligt den miniminivå som den 
kommunala redovisningslagen stipulerar. 

Den prognostiserade budgetavvikelsen för kom-
munen uppgår till -4,0 mkr - årets ekonomiska 
resultat är budgeterat till +2,0 mkr. Inom finans-
förvaltningen beräknas ett visst överskott, så det 
är följaktligen nämnderna som räknar med ett 
negativt budgetutfall. Nämnder med prognosti-
serade underskott är miljö- och byggnämnden 
(-0,7 mkr), individ och familjenämnden (-1,1 mkr) 
och omsorgsnämnden (-4,9 mkr). Kommunsty-
relsens utfall prognostiseras bli i nivå med bud-
get medan bildningsnämnden räknar med  
0,8 mkr överskott mot budget. 

Utfallet för finansförvaltningen förväntas bli  
1,8 mkr bättre än budgeterat. När det gäller in-
täkterna från skatter och utjämning är dock pro-
gnosen att utfallet blir 6,2 mkr lägre än budgete-
rat. De negativa prognoserna när det gäller skat-
teintäkterna vägs dock upp av att det förväntas 
överskott när det gäller andra poster inom fi-
nansförvaltningen: 

- Pensionskostnader,  
arbetsgivaravgifter (netto)  +4,4 mkr 

- avskrivningar, kapitalkostnader  +1,1 mkr  

- finansnetto +2,2 mkr 
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Resultatutveckling 
Den ekonomiska prognosen innebär att 2009 års 
ekonomiska resultat beräknas bli försämrat jäm-
fört med 2008. För koncernen innebär prognosen 
en resultatförsämring med 3,9 mkr. Tranemobo-
städers ekonomiska resultat förväntas uppgå till 
1,8 mkr (före skatt), vilket innebär en resultatför-
bättring med 3,6 mkr jämfört med 2008, tack vare 
väldigt låga räntenivåer under 2009. Tranemo 
Utvecklings AB räknar med ett resultat på  
1,0 mkr under 2009, en förbättring med 1,5 mkr 
jämfört med 2008. 

För kommunens del innebär det prognostiserade 
ekonomiska resultatet en försämring med 9 mkr 
jämfört med 2008. Resultatet är dock tillräckligt 
för att balanskravet ska uppnås. Målet att det 
ekonomiska resultatet ska vara minst 1,5 % av 
skatter och utjämning uppnås dock inte. För att 
uppnå målet under 2009 krävs ett ekonomiskt 
resultat på 7,5 mkr. Det ”fattas” följaktligen ca 
9,5 mkr för att nå upp till den egna definitionen 
av god ekonomisk hushållning. 

 
Resultatutveckling 2005-2009 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatutveckling 2005-2009, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 
 

Avstämning balanskravet 
Trots det prognostiserade negativa resultatet för 
2009 är resultatnivån alltså ändå tillräcklig för att 
nå upp till Kommunallagens krav om ekonomi i 
balans. Med hänsyn taget till att det i redovis-
ningen görs avsteg från den s.k. ”blandmodellen” 
när det gäller redovisningen av pensionskostna-
der så är resultatet drygt 5 mkr högre än vad som 
krävs för att uppnå det s k ”balanskravet”. Tra-
nemo kommun har uppnått kravet varje år sedan 
införandet år 2000. 

 
Årets resultat enligt 
resultatprognos -2,0 
  
Pensionskostnader - avsteg från 
blandmodellen 7,2 

Avstämning balanskravet +5,2 
 

 
Soliditetsutveckling 
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det 
ekonomiska handlingsutrymmet. En låg soliditet 
innebär att det ekonomiska handlingsutrymmet 
är begränsat – och vice versa. 

Kommunens soliditet beräknas sjunka med hela 
fyra procentenheter jämfört med 2008 års nivå. 
Orsakerna till detta är framförallt 

• att det egna kapitalet förväntas minska nå-
got 

• att kommunens investeringsvolym är väl-
digt hög 

• att kommunens utlåning till Tranemo Ut-
vecklings AB (TUAB) beräknas öka med  
60 mkr jämfört med 2008. 

Samtliga delar av kommunens pensionsåtagande 
gentemot de anställda redovisas som en skuld i 
balansräkningen. Om den större delen av åta-
gandet istället redovisats som en ansvarsförbin-
delse utanför balansräkningen (enligt den s.k. 
blandmodellen) så skulle soliditeten vara betyd-
ligt högre. Soliditeten per 2009-12-31 skulle då, 
enligt prognosen, uppgå till 55 %. 
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Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras av för-
valtningarna att uppgå till 80,5 mkr (total inve-
steringsbudget 2009 inklusive ”ombudgetering” 
av ej förbrukade anslag 2008: 80,2 mkr). 

Kommunstyrelsen (främst samhällsbyggnadsav-
delningen) förfogar över huvuddelen 
(71,1 mkr) av investeringsbudgeten för 2009. 

Investeringsutfallet t o m 2009-08-31 uppgår till 
64,4 mkr (utfall januari-augusti 2008: 43,9 mkr). 

 
Nettoinvesteringar 2005-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försämrat resultat även 2009 
Den ekonomiska prognosen för Tranemo kom-
mun 2009 innebär en resultatförsämring med 
9 mkr jämfört med 2008. 2007 hade kommunen 
ett ekonomiskt resultat som uppgick till 17 mkr 
exklusive jämförelsestörande poster. I ett tvåårigt 
perspektiv har kommunens ekonomiska resultat 
följaktligen försämrats med 19 mkr. 

Nivån på det ekonomiska resultatet enligt pro-
gnosen för 2009 innebär att det fattas en del för 
att nå upp till det viktigaste ekonomiska målet, 
avseende nivån på det ekonomiska resultatet, 
som fullmäktige har satt upp. Det är viktigt för 
(dagens och morgondagens) invånare i Tranemo 
kommun att kommunen långsiktigt kan upprätt-

hålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åtmin-
stone i storleksordningen 7-8 mkr, vilket motsva-
rar ca 1,5 % av skatter och utjämning. Genom att 
ha ett resultat på denna nivå kan (åtminstone) en 
stor del av investeringarna finansieras med egna 
medel och verksamheterna kan ges så stabila 
planeringsförutsättningar som möjligt. 

Eftersom kommunen gör så omfattande invester-
ingar så är det särskilt viktigt att det ekonomiska 
resultatet är på en långsiktigt hållbar nivå. När 
kommunens ekonomiska resultat försämras ökar 
behovet av att låna, vilket innebär högre finansi-
ella kostnader och därmed försämras de ekono-
miska förutsättningarna för verksamheten. 

 
Engångsfaktorer underlättar 2010 
Enligt Sveriges Kommuners och Landstings se-
naste prognos förutses en väldigt svag ökning av 
skatteunderlaget 2009 och 2010. Därefter tilltar 
skatteunderlagstillväxten successivt, men kom-
munsektorn kan se framemot väldigt kärva eko-
nomiska förutsättningar de kommande åren. De 
ekonomiska förutsättningarna för 2010 förbättras 
dock med anledning av att regeringen har före-
slagit att kommuner och landsting ska få utökade 
statsbidrag. En tillfällig utökning, som innebär att 
det finns goda förutsättningar för Tranemo kom-
mun att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat 
2010 – det ekonomiska utrymmet stärks med 
8,8 mkr. 

På plussidan 2010 finns också att pensionsskul-
den sjunker på grund av den mycket låga infla-
tionen, kanske till och med deflationen, 2009. 
Detta påverkar resultatet 2010 positivt med ca 
7 mkr. Tranemo kommun beräknas också få be-
tydligt förbättrat utfall i kostnadsutjämningssy-
stemen 2010 jämfört med innevarande år. Utfallet 
förväntas preliminärt förbättras med ca 6 mkr.   

Sammantaget är de ekonomiska förutsättningar-
na för 2010 kraftigt förbättrade jämfört med i år. 
Men det är flera faktorer som endast påverkar 
tillfälligt. Det innebär att 2011 och 2012 beräknas 
innebära negativa ekonomiska resultat utifrån de 
förutsättningar som kan förutses nu. 

 
 

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 2009. 

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 1,594 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2008. 

Resultatprognos koncernen, mkr 

  Tranemo- Tranemo   
 Kommunen bostäder Utvecklings Koncernen Koncernen 
 2009 2009 2009 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 136,2 44,7 8,5 179,2 171,2 
Verksamhetens kostnader -605,8 -36,0 -1,3 -631,2 -618,5 
Avskrivningar -31,3 -4,8 -5,5 -41,5 -34,0 
Verksamhetens      
nettokostnader -500,9 4,0 1,8 -493,5 -481,3 
      
Skatteintäkter 403,0 0,0 0,0 403,0 397,9 
Generella statsbidrag 96,9 0,0 0,0 96,9 97,4 
Finansiella intäkter 1,5 0,1 0,0 0,8 1,4 
Finansiella kostnader -2,6 -2,3 -0,9 -4,8 -9,1 
Resultat före      
extraordinära poster -2,0 1,8 1,0 2,4 6,3 
      
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  -2,0 1,8 1,0 2,4 6,3 
      

 
 
EKONOMISK PROGNOS – KOMMUNEN 
Med utgångspunkt från de ekonomiska prognoserna för respektive nämnd, samt för finansförvaltningen har 
resultatprognos för 2009 och balansprognos avseende den finansiella ställningen 2009-12-31 upprättats. 

Resultatprognos kommunen, mkr 

 Not Bokslut Budget Prognos  Utfall Utfall 
  2008 2009 2009 Avvikelse 2009-08-31 2008-08-31 
Verksamhetens intäkter 1 133,5 134,3 136,2 1,9 99,7 85,0 
Verksamhetens kostnader 2 -593,8 -603,4 -605,8 -2,4 -404,0 -385,2 
Avskrivningar  -28,4 -31,9 -31,3 0,6 -20,4 -18,6 
Verksamhetens        
nettokostnader  -488,7 -501,0 -500,9 0,1 -324,7 -318,8 
        
Skatteintäkter 3 397,9 414,2 403,0 -11,2 268,7 266,4 
Generella statsbidrag 4 97,4 91,9 96,9 5,0 63,2 64,9 
Finansiella intäkter  2,3 1,9 1,5 -0,4 1,4 1,7 
Finansiella kostnader  -1,9 -5,0 -2,6 2,4 -2,4 -1,2 
Resultat före        
extraordinära poster  7,0 2,0 -2,0 -4,0 6,3 13,1 
        
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   7,0 2,0 -2,0 -4,0 6,3 13,1 
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Balansprognos kommunen, mkr 

 

Tillgångar  Utfall Prognos Utfall Utfall 
 Not 2008-12-31 2009-12-31 2008-08-31 2009-08-31 
Anläggningstillgångar      
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 5 497,0 549,3 468,9 545,3 
Maskiner och inventarier 5 24,8 21,7 21,0 20,5 
Finansiella anläggningstillgångar 6 51,4 111,2 35,7 94,5 
Summa  573,2 682,2 525,6 660,3 
      
Omsättningstillgångar 7     
Förråd  1,1 1,1 0,9 0,7 
Fordringar  41,6 41,6 30,4 28,2 
Kassa och bank  18,6 19,0 8,1 28,2 
Summa  61,3 61,7 39,4 57,2 
      
Summa tillgångar  634,5 743,9 564,9 717,5 
      
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
      
Eget kapital, 8 153,9 151,9 159,9 160,1 
därav årets resultat  7,0 -2,0 13,1 6,3 
      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner  271,7 280,9 272,9 275,3 
Andra avsättningar  20,3 20,8 19,7 20,2 
Summa  292,0 301,7 292,6 295,5 
      
Skulder      
Långfristiga skulder 9 65,0 151,2 25,4 150,0 
Kortfristiga skulder 10 123,6 139,1 86,9 111,9 
Summa  188,6 290,3 112,4 261,9 
      
Summa eget kapital,       
avsättningar och skulder  634,5 743,9 564,9 717,5 
      
Ansvarsförbindelser      
Borgensförbindelser, panter och därmed  150,1 150,1 150,7 150,1 
jämförliga säkerheter      
Övriga ansvarsförbindelser  5,3 5,3 7,6 5,3 
Summa  155,4 155,4 158,3 155,4 
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NOTER (tkr) 

  090831 080831 
     
Not 1    
Verksamhetens intäkter  
Nämndrelaterade intäkter 111 883 95 064 
Periodiserade intäkter 8 680 6 386 
Avgår interna intäkter -22 038 -17 064 
Övriga verksamhets-
intäkter 1 151 573 
  99 676 84 959 
     
Not 2    
Verksamhetens kostnader  
Nämndrelaterade  
kostnader -440 863 -421 952 
Periodiserade kostnader -13 333 -5 562 
Avgår interna kostnader 22 038 17 064 
Avgår kapitalkostnader 35 798 32 191 
Pensionsutbetalningar -7 084 -5 324 
Övriga verksamhets-
kostnader -2 559 -2 893 
Periodiseringar övriga 
verksamhetskostnader 1 987 1 326 
  -404 017 -385 152 
     
Not 3    
Skatteintäkter    
Kommunalskatt 279 058 267 696 
Periodisering kommunal-
skatt -10 361 -1 309 
  268 697 266 387 
     
Not 4    
Generella statsbidrag    
Inkomstutjämningsbidrag 59 382 57 771 
Kostnadsutjämnings-
bidrag 4 301 8 340 
Kommunal fastighets-
avgift 10 304 10 304 
Regleringsavgift -3 829 -3 588 
Utjämningsavgift LSS -6 961 -7 909 
  63 198 64 919 
     
Summa skatter och 
statsbidrag 331 894 331 306 
     
Not 5    
Materiella anläggningstillgångar  
     
Mark, byggnader, tekniska anläggningar  
Ingående bokfört värde 499 994 442 944 
Netttoinvesteringar 60 871 40 352 
Avskrivningar -15 539 -14 409 
Nedskrivningar  0 0 
Utgående bokfört  
värde 545 326 468 887 

 
 
 
 
 

  090831 080831 
   
Maskiner och inventarier  
Ingående bokfört värde 21 765 21 683 
Nettoinvesteringar 3 538 3 552 
Avskrivningar -4 843 -4 226 
Nedskrivningar 0 0 
Utgående bokfört  
värde 20 460 21 009 
     
Materiella anläggnings- 
tillgångar totalt 565 786 489 896 
     
Not 6    
Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier och andelar i 
kommunens koncern-
företag 11 000 3 500 
Aktier och andelar i övrigt 2 007 2 007 
Vidareutbildning  
barnskötare 223 344 
Vägverket RV 27 0 430 
Tranemo Utvecklings AB 81 300 29 400 
  94 530 35 680 
     
Not 7    
Omsättningstillgångar    
     
Förråd, lager och exploateringsfastigheter  
Kommunförrådet 0 193 
Oljeförråd 0 0 
Orrefors Kristallskål 10 10 
Konstverk 14 14 
Exploateringsfastigheter 
som ska avyttras 649 649 
  673 867 
     
Kortfristiga fordringar    
Statsbidrag  0 0 
Kundfordringar 12 446 11 457 
Interimsfordringar 2 970 9 756 
Övriga kortfristiga  
fordringar 3 561 3 310 
Skatteintäkter,  
periodisering 0 -1 309 
Upplupen ränta utlåning 508 0 
Upplupen ränta bank-
medel 81 767 
Periodisering nämnderna 8 680 6 386 
  28 246 30 367 
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NOTER (tkr) 

  090831 080831 
   
Kassa och bank    
Kassa   1 1 
Bank och plusgiro 28 226 8 112 
Periodisering kommunens 
skuld till fonderna 9 3 
  28 236 8 117 
     
     
Omsättningstillgångar 
totalt 57 155 39 351 
     
     
Not 8    
Eget kapital    
Ingående eget kapital 153 851 146 882 
     
Anläggningskapital    
Anläggningstillgångar 660 316 525 576 
Långfristiga skulder,  
avsättningar -445 478 -318 048 
  214 839 207 528 
     
     
Rörelsekapital    
Omsättningstillgångar 57 155 39 351 
Kortfristiga skulder -111 863 -86 942 
  -54 707 -47 591 
     
Summa eget kapital 160 131 159 937 

 

 

  090831 080831 
     
Not 9    
Långfristiga skulder    
     
Långfristiga skulder och leasingavtal  
Borås kommun RV 27 0 430 
     
Låneskuld    
Ingående låneskuld 65 000 25 000 
Nyupplåning 85 000 25 000 
Amorteringar 0 -25 000 
  150 000 25 000 
     
Fördelning på långivare    
Kommuninvest   -150 000 0 
Swedbank AB 0 -25 000 
  -150 000 -25 000 
     
Aktuell ränta augusti  1,29% 4,55% 
     
Not 10    
Kortfristiga skulder    
Saldo kortfristiga  
skulder 31 aug 92 720 87 523 
Periodisering nämnderna 13 333 5 563 
Periodisering interna -476 -1 830 
Periodisering finans-
förvaltningen 6 286 -4 313 
  111 863 86 942 
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PROGNOSÖVERSIKT PER NÄMND 
(belopp i tkr) 

 Budget Prognos  Budget Prognos 
Anslagsområde 200904 200904  200908 200908 
      

Kommunstyrelsen -114 530   -114 047    -114 530   -114 537   

      

Bildningsnämnden -229 273   -229 103    -229 273   -228 427   

      

Individ- och familjenämnden -18 075   -19 458    -18 075   -19 183   

      

Omsorgsnämnden -148 762   -153 076    -148 762   -153 618   

      

Miljö- och byggnämnden -1 055   -1 414    -1 055   -1 711   

      

Delsumma -511 695   -517 098    -511 695   -517 476   

      

Finansförvaltningen 513 674   508 344    513 674   515 491   

      

SUMMA  1 979   -8 754    1 979   -1 985   
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EKONOMISK PROGNOS PER ANSLAGSBINDNINGSOMRÅDE 
(belopp i tkr) 

 Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Anslagsområde 200808 200908 2008 2009 2009  
       
Kommunstyrelsen       
Kommunfullmäktige -772 -704 -1 430 -2 431 -2 431 0 
Räddningstjänst -5 623 -5 762 -8 435 -8 643 -8 643 0 

Kommunstyrelseförvaltning inkl 
samhällsbyggnadsavdelningen -57 697 -55 874 -87 847 -83 453 -83 460 -7 
Lokalförsörjning -9 345 -8 658 -17 683 -19 419 -19 419 0 
VA-verksamhet 1 321 1 946 -661 -584 -584 0 
Avfallshantering -30 43 90 0 0 0 
Fjärrvärme -1 074 -877 -896 0 0 0 
Periodiseringar -487 -687     
Summa -73 708 -70 573 -116 862 -114 530 -114 537 -7 
       
Bildningsnämnden       

Grundskola, barnomsorg, gym-
nasium, kultur & fritid -143 595 -144 613 -222 441 -229 273 -228 427 846 
Periodiseringar -1 805 -4 861     
Summa -145 400 -149 474 -222 441 -229 273 -228 427 846 
       
Individ- och familjenämnden       
Individ- och familjenämnden -10 294 -12 008 -17 148 -18 075 -19 183 -1 108 
Periodiseringar 1 213 491     
Summa -9 082 -11 516 -17 148 -18 075 -19 183 -1 108 
       
Omsorgsnämnden       
Omsorgsnämnden -98 800 -101 803 -148 640 -148 762 -153 618 -4 856 
Periodiseringar 1 640 496     
Summa -97 160 -101 307 -148 640 -148 762 -153 618 -4 856 
       
Miljö- och byggnämnden       
Miljö- och byggnämnden -978 -673 -877 -1 055 -1 711 -656 
Periodiseringar 260 -93     
Summa -718 -766 -877 -1 055 -1 711 -656 
       
       

Delsumma -326 068 -333 636 -505 969 -511 695 -517 476 -5 781 

       
       
Finansförvaltningen       
Finansförvaltningen 338 949 349 209 512 938 513 674 515 491 1 817 
Periodiseringar 175 -9 313     
Summa  339 124 339 896 512 938 513 674 515 491 1 817 
       
       

SUMMA  13 056 6 260 6 969 1 979 -1 985 -3 964 
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PERSONALREDOVISNING 
Uppgifterna i årets personalredovisning är häm-
tade från det nya personalsystemet.  

Antal anställda och omräknade  
heltider 

Antalet anställda (tillsvidare- och visstidsanställ-
da) uppgick till 1034 personer den sista augusti 
2009. Detta är en minskning med 17 anställda 
från föregående år. 

 09-08-31 08-08-31 
Antal anställda  1034 1051 
   

Den arbetade tiden för perioden januari till au-
gusti motsvarar 919 helårsarbeten utifrån ett 
årsarbetstidsmått om 1760 timmar. 

Könsfördelning 

Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen 
är alltjämt mycket hög – mer än åtta av tio an-
ställda i kommunen är kvinnor. Andelen kvinnor 
har dock minskat något från föregående år. 

Andelen kvinnor och män i procent av det totala 
antalet anställda. 

 09-08-31 08-08-31 07-08-31 
Kvinnor 82,6 83,1 81,9 
Män 17,4 16,9 18,1 

Sysselsättningsgrad 

Bland tillsvidareanställda har heltidsmåttet ökat 
något från föregående år samtidigt som det har 
minskat för visstidsanställda. 

Sysselsättningsgrad indelat i intervall 
per tillsvidare- och visstidsanställda 

 09-08-31  08-08-31 

SSG Tillsv. Visst.  Tillsv. Visst. 

0-74% 16,5 28,3  18,0 25,6 

75-99% 27,1 38,9  26,8 31,0 

100% 56,5 32,8  55,2 43,4 
 

Anställningsform 

Andelen tillsvidareanställda har minskat en 
aning jämfört med föregående år. 

 09-08-31 08-08-31 07-08-31 
Tillsvidare 87,3 87,7 87,9 
Visstid 12,7 12,3 12,1 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har gått ner även i år och hamnar 
på 3,9%, vilket är en minskning med 0,8 procent-
enheter. Andelen långtidssjukskrivna minskar 
med 7 procentenheter och hamnar på 42,8%. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder 
Ålder 2009 

jan-juli 
2008 

jan-juli 
    -29 3,2 3,0 
30-49 3,8 5,1 
50-65 4,2 5,0 
Summa 3,9 4,7 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön 
 2009 

jan-juli 
2008 

jan-juli 
Män 1,8 2,9 
Kvinnor 4,4 5,1 
Summa 3,9 4,7 

 

Andel i procent av den sjukskrivna 
tiden som är långtidssjukskrivning 
(60 dagar och mer) 

 2009 
jan-juli 

2008 
jan-juli 

Män 24,9 46,3 
Kvinnor 44,5 50,3 
Summa 42,8 49,8 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ökat med 3,76% under 
året. Ökningstakten är dock avsevärt lägre än 
föregående år.  

Kontoklass 5, mkr (jan – aug) 

2007 247,9 
2008 266,9 
2009 276,0 

Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan – aug) 
2007 2,9 mkr (363 tkr/mån) 
2008 4,3 mkr (538 tkr/mån) 
2009 3,6 mkr (450 tkr/mån) 
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Kommunstyrelsen räknar med följande avvi-
kelser från budget 2009 (tkr): 

Drift -7 

Investeringar                         -5 830 

 

De bedömningar som görs för närvarande beträf-
fande driftverksamheten innebär vissa avvikelser 
i förhållande till budget. 

Ett sammanlagt underskott på 7 tkr prognostise-
ras. 

Som framgår av nedanstående beskrivning har 
inom vissa verksamheter omfattande åtgärder 
vidtagits för att anpassa till budgeterad kost-
nadsnivå. Trots detta redovisas för kommunsty-
relsen som helhet ett underskott. 

Följande kommentarer ges till den siffermässiga 
redovisningen: 

• För Samhallfastigheten beräknas ett under-
skott på ca 100 tkr beroende på att hyresintäkter 
minskar fr o m halvårsskiftet samt att kapital-
kostnader till stor del inte  kan finansieras av 
intäkterna.  För Kindbofastigheten beräknas ett 
underskott på 200 tkr då kostnader ej fanns bud-
geterade p g a den planerade försäljningen. På 
Solgård är intäkterna lägre än budgeterat vilket 
medför ett underskott på 100 tkr. Underskotten 
beräknas kunna täckas genom minskat underhåll, 
under förutsättning att det inte krävs kostsamma 
akuta underhållsåtgärder 

• För kostenheten beräknas ett underskott på ca 
300 tkr beroende på att intäkerna för äldreom-
sorgsköken ej når upp i budgeterad nivå. Detta 
avser främst Solbacken där ett flertal lägenheter 
stått tomma under våren. Likaså har Resurscent-
rum sviktande intäkter, detta beror på stor varia-
tion i antalet belagda platser men också att en 
avdelning var stängd under semesterperioden. 
För kyld mat har antalet portioner minskat, 
transportkostnaden är däremot samma som tidi-
gare vilket medför att intäkterna inte fullt ut 
täcker kostnaden. 

Till 2009 har kostenheten genomfört ett stort 
antal åtgärder för att kunna hålla budget. Vid 
2009 års start hade bemanningen minskat med 

4,115 heltidstjänster, under året kommer ytterli-
gare minskning att göras i samband med pen-
sionsavgång. 

Restriktioner vid bl a vikarieanskaffning tilläm-
pas, ökat samarbete mellan köken vid sjukdom 
och ledighet för att hålla nere kostnaderna. 

I och med kommunens egen transporttjänst har 
transportkostnaderna minskat. 

Vid inköp av livsmedel och övriga inventarier 
görs noggranna uppföljningar och åtdragningar. 

• För städenheten beräknas ett underskott på 50 
tkr, beroende på att ett flertal maskiner behöver 
bytas ut under året. 

• Kostnaderna för samhällsbyggnadsavdel-
ningen minskas bl a genom återhållsamhet vid 
inköp av inventarier, litteratur och kurser. 

• Poolbilsverksamheten beräknas gå med ett 
underskott på 70 tkr. Till 2010 föreslås en höjning 
av taxan för att täcka ökningen av kostnaderna. 

• För trafiksäkerhetsrådet beräknas ett över-
skott på 10 tkr. 

• Avfallshanteringen kommer att visa ett un-
derskott på ca 300 tkr. Anledningen är bl a ökade 
kostnader i samband med byte av entreprenör 
samt inköp av diverse utrustning inför installa-
tion av EDP-mobile. Underskottet regleras mot 
renhållningsfonden som innehåller det ackumu-
lerade resultatet för renhållningsverksamheten. 
Detta var vid 2008 års bokslut 1 055 tkr. 

• Västtrafik har i sin budgetuppföljning efter 
första tertialet redovisat ett underskott för Tra-
nemos del på ca 500 tkr. Om detta blir resultatet 
vid årets slut kommer verksamheten att ge ett 
underskott på ca 200 tkr. 

• Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda 
beräknas ge ett överskott på 200 tkr beroende 
främst på att medlen för tätortsmiljöer ej utnytt-
jas till fullo. 

• Antalet ärenden inom överförmyndarverk-
samheten ökar därmed kommer verksamheten 
att redovisa ett underskott. 

• Prognosen för försäkringskostnaderna är ett 
beräknat överskott på 105 tkr p g a återbäring. 

• IT avdelningen beräknas ge ett överskott på 
400 tkr, huvudsakligen beroende på samverkan 
med Ulricehamn bl a avseende gemensam IT 
chefstjänst. 
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• Kostnaden för införande av Time Care blir 
under 2009 högre än budgeterat. Däremot kan 
kostnaden för 2010 bli något lägre. 

• Facklig verksamhet bedöms redovisa ett un-
derskott på 140 tkr orsakat dels av byten på pos-
ter som fackliga företrädare med utbildnings-
kostnader som följd och dels utbildning och in-
formation om nytt samverkansavtal. 

Målavvikelser 

Ett av målen för lokalförsörjning är att erforderli-
ga underhållsåtgärder ska genomföras för att 
säkerställa fastigheternas funktion och tekniska 
standard. Detta bedöms ej kunna uppnås p g a 
bristande ekonomiska resurser. 

Målet med ett långsiktigt förvaltande av kom-
munens gator kommer inte att uppnås, utan 
inriktningen kommer att vara på framkomlighet 
och trafiksäkerhet.  

Övergripande mål 

Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastig-
heterna ska vara högst 2 %: målet beräknas inte 
kunna uppfyllas p g a vakanta lokaler i Samhall, 
Kuben och Kindbo. 

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för 
vidaretransport till förbränning ska vara högst 
530 kg/hushåll: beräknas uppnås under 2009. 

Oljeuppvärmda lokaler ska konverteras till mer 
miljövänliga uppvärmningsalternativ. Under 
2009 ska samtliga kommunala lokaler i Limma-
red ha konverterats till fjärrvärme: beräknas 
uppnås under 2009. 

Vad gäller målet att öka sysselsättningsgraden 
och minska antalet timanställda pågår inom soci-
alförvaltningen ett tvåårigt projekt med syfte att 
förbättra dessa förhållanden. Dessutom ska tids-
redovisningssystemet Time Care införas vilket 
underlättar arbetet. 

De lokala företagarnas omdöme om företagskli-
matet ska vara så bra att Tranemo kommun ran-
kas bland de 30 bästa kommunerna i landet i 
denna del av Svenskt Näringslivs årliga under-
sökning.  

Detta mål uppnås inte då Tranemo rankades som 
nummer 53. 

Åtgärder 

Kostverksamheten 

Restriktioner vid bl a vikarieanskaffning tilläm-
pas, ökat samarbete mellan köken vid sjukdom 
och ledighet för att hålla nere kostnaderna. 

I och med kommunens egen transporttjänst har 
transportkostnaderna minskat. 

Vid inköp av livsmedel och övriga inventarier 
görs noggranna uppföljningar och åtdragningar. 

Kollektivtrafiken 

Diskussioner förs med Västtrafik om det orimliga 
i de stora avvikelserna mellan budget och bok-
slut. Förhoppningen är att vissa felaktigheter 
rättats till i budget 2010. 

Time Care 

De högre kostnaderna 2009 kommer till viss del 
att minska kostnaden för 2010. Resultatet av för-
ändringen kommer att ge vinster för såväl perso-
nalen som verksamheten. 

Bildningsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Bildningsnämnden räknar med följande avvikel-
ser från budget 2009 (tkr): 

Drift 846 

Investeringar 5 582 

Bildningsnämndens prognos för 2009 visar för 
driften ett beräknat budgetöverskott med 846 tkr. 

Kapitalkostnaderna beräknas i prognosen för 
2009 uppgå till 22 628 tkr, vilket innebär ett över-
skridande med 521 tkr jämfört med budget. Med 
de stora investeringsprojekt som pågår är kapi-
talkostnaderna svåra att beräkna framåt i tiden, 
små tidsförskjutningar i ett projekt som Tran-
ängskolans ombyggnad påverkar snabbt storle-
ken på kapitalkostnaderna. Största orsaken till att 
budgeten beräknats för lågt för 2009 ligger dock 
på att ett felaktigt beräkningsunderlag använts 
och största differensen finns på område gymna-
sium, där kapitalkostnaderna beräknas överskri-
da budget med 508 tkr.  

Område gymnasiums underskott beräknas till 
1 160 tkr. Förutom kapitalkostnaderna beräknas 
ett underskott på 582 tkr gällande kostnad för 
elever i andra kommuner. I slutet av augusti 
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hade drygt 41 % av årskullen valt gymnasieut-
bildning i andra kommuner, vilket är högre än 
budgeterat 37 % och även högre än  föregående 
år. Gymnasiets underskott hänför sig alltså inte 
till den egna verksamheten. 

De ovan redovisade underskotten balanseras av 
lägre kostnader för skolskjutsar, lägre bidrag till 
kooperativen beroende på lägre antal till-
synstimmar samt färre barn än budgeterat på 
vissa barnomsorgsenheter bl a Regnbågen i Ud-
debo. Förberedelse med åtgärder för en lägre 
budgetram 2010 har också inneburit överskott 
mot 2009 års budget på flera områden.  

Målavvikelser 

I nuläget kan vi inte redovisa mål som inte kom-
mer att uppfyllas, men vi får återkomma till den-
na redovisning vid slutredovisning av 2009. 

Övergripande mål 

Anpassning av verksamheten till de förutsätt-
ningar och den ekonomiska ram som gäller är ett 
ständigt pågående arbete.  När det gäller av-
stämning av övergripande förutsättningar och 
mål för 2009 måste vi få återkomma i samband 
med redovisning av helår 2009.  

Åtgärder 

Anpassningar i verksamheten till en minskad 
volym pågår hela tiden. Utöver anpassningarna 
antyder prognosen att ytterligare besparingar 
inte behöver göras för att hålla 2009 års budget-
ram.  

Individ- och familjenämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Individ- och familjenämnden räknar med följan-
de avvikelser i budget 2009 (tkr): 

Drift -1 108 

Investeringar 0 

 

Det befarade underskottet beror på försörjnings-
stödets utveckling. Försörjningsstödet visar ett 
prognostiserat underskott på -1 700 tkr.  

Övriga delar visar ett mindre prognostiserat 
överskott. Detta beror framförallt på posten väx-
thuset visar ett positivt resultat på 770 tkr pga 

vakanta tjänster. För övrigt relativt små avvikel-
ser mot budget. 

Övergripande mål och målavvikelser 

1. Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden 
där det är relevant och arbetsplanerna ska utvär-
deras regelbundet. 

 
Mätmetod: Löpande samt halvårsvis utvärde-
ring. 
Måluppfyllelse: Löpande uppföljning sker må-
nadsvis. Förstärkning av arbetsledning leder till 
kvalitetsförbättring. Målet kommer med stor 
sannolikhet att uppnås. 

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

 
Mätmetod: kontrollista fylls i efter varje besök, 
sammanställning vid årets slut. 
Måluppfyllelse: Arbetet utvecklas i takt med att 
personalen blir fulltalig.    

 
3. Varje medarbetare ska genom ett informa-
tionstillfälle varannan månad få en ökad med-
vetenhet kring verksamhetens ekonomiska situa-
tion. 

 
Mätmetod: Genomgång av protokoll från för-
valtningsmöte, sammanställning vid årets slut. 

Måluppfyllelse: Information om verksamhetens 
ekonomi har skett vid nära varje APT. Ökad 
medvetenhet bland medarbetare kring ekono-
min. Målet kommer med stor sannolikhet att 
uppnås under året. 

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

 
Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning 
vid årets slut. 

Måluppfyllelse: Till och med 2009-09-04 har må-
let uppnåtts med 100 % (2008  100 %). 
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5. Efter introduktionstidens slut ska 70 % av 
kommunplacerade flyktingar vara självförsör-
jande efter introduktionsperiodens slut. 

 
Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning 
vid årets slut.  
Måluppfyllelse: 5 av 7 kvarvarande personer i 
introduktion från 2007 är självförsörjande idag, 
varför målet sannolikt kommer att uppnås 2009. 
(2008 74 %),  ( 2007  83 % ). 

Åtgärder 

Individ- och familjenämnden har med Vita vil-
lan-projektet avsikten att arbeta med att få ut 
arbetslösa ungdomar i sysselsättning, arbete eller 
utbildning och därigenom förhindra behovet av 
försörjningsstöd. Dock finns ingen möjlighet att 
helt stoppa de ökade kostnaderna för försörj-
ningsstöd med hänvisning till de mycket svåra 
yttre omständigheter som råder med beaktande 
av högre arbetslöshet, lågkonjunktur, finanskris 
och ändringar i andra trygghetssystem. 
 
Med hänvisning till detta är det motiverat att 
individ- och familjenämnden hos kommunfull-
mäktige begär om ett tilläggsanslag på 1 700 tkr 
för att täcka det befarade underskottet för för-
sörjningsstödet. 

Omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Omsorgsnämnden räknar med följande avvikel-
ser i budget 2009 (tkr): 

Drift -4 856 

Investeringar 0 

Till stor del beror det befarade underskottet på 
att hemvården, framförallt i den södra kommun-
delen, fortfarande har ett större behov av hem-
tjänst än mot budget. På den omstrukturering 
som har budgeterats under servicehus med en 
minusport på 3 000 tkr har klarats hem 1 475 tkr 
främst utifrån de förändringar som genomförs på 
Solbacken, men även med anledning av att övri-
ga servicehus visar plusresultat.  

Sjuksköterskeorganisationen visar ett större un-
derskott på 1 270 tkr vilket är 480 tkr sämre än 
första tertialuppföljningen.  

Stöd till funktionshindrade visar ett större under-
skott, vilket beror på att det i enskilda fall varit 
tvunget med personalförstärkning, utökning av 

ett LASS-ärende och omställningskostnader vid 
verksamhetsförändringar för Havrestigen och 
Timotejstigen. Därutöver blir det ett underskott 
på 500 tkr eftersom en förändringen av LSS-
lokalerna inte kan göras förrän tidigast halvårs-
skiftet 2010. 

Målavvikelser och övergripande mål  

Kommunfullmäktige har 2007-11-26 för varje 
nämnd beslutat om verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. För omsorgsnämnden 
fastställdes följande mål: 

Ekonomi 

Öka verksamhetsenheternas delaktighet i bud-
getprocessen och i den ekonomiska uppföljning-
en för att skapa ökad förståelse för ”god ekono-
misk hushållning”. 

Hur skall målet mätas? 

Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgs-
förvaltningens verksamheter skall till varje terti-
alrapport göra en egen ekonomisk utfallsprognos 
för årets verksamhet. 

Resultat 

Det pågår ett arbete för att öka enheternas delak-
tighet i budgetarbetet. Varje enhetschef har tre 
gånger under året fått göra en beskrivning av 
verksamheten samt en ekonomisk prognos. Ut-
bildning har anordnats med extern föreläsare när 
det gäller grundläggande ekonomi- och budget-
kunskap. Målet därmed delvis uppfyllt. 

Personal 

För att vara en god arbetsgivare skall antalet 
medarbetare som kan utöka sin tjänstgöringsgrad 
under året öka. 

Hur skall målet mätas? 

Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som 
kunnat utöka sin sysselsättningsgrad ha ökat 
med 5 % inom hela omsorgsnämndens verksam-
hetsområde. 

Resultat 

En arbetsgrupp, ledd av förvaltningens verk-
samhetsutvecklare, som bestått av chefer och 
fackliga representanter har haft uppdraget att 
skapa en projektplan för att möjliggöra hur sys-
selsättningsgraderna kan höjas för omsorgsför-
valtningens vård- och omsorgspersonal.  
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I projektet ingår även andra delar som att se över 
möjligheterna till olika former av arbetstidsmo-
deller, flextid, övrig bemanningspolitik och infö-
rande av bemanningssystemet Time-Care. 

Projektet startades den 1 februari i och med att en 
projektledare anställdes. Som ett resultat av detta 
så kommer hälften av all omvårdnadspersonal att 
erbjudas önskade sysselsättningsgrader från 5 
oktober. Parallellt med detta börjar man använda 
bemanningssystemet Time-Care. Andra hälften 
påbörjar utbildning i Time-Care nu i höst och 
kommer erbjudas önskade sysselsättningsgrader 
till våren 2010.  

Målet har mycket goda möjligheter att uppnås. 

Brukare 

Omsorgsnämndens brukare skall känna sig tryg-
ga även när de har behov av nämndens vård- och 
omsorgsinsatser. 

Hur skall målet mätas? 

Minst 85 % av alla brukare inom omsorgs-
nämndens verksamhetsområde skall uppleva 
att de känner trygghet. 

Resultat 

Socialstyrelsen och SKL gör årligen nöjd-
kundundersökningar inom äldreomsorgen där 
utfallet kan användas för att mäta målets upp-
fyllnad. Dessa resultat kommer senare under 
året. Undersökningarna gav förra året Trane-
mo kommun mycket höga betyg, men ändå 
nåddes inte talet 85 %, varför det bör funderas 
vidare om talet är för högt satt. 

Verksamhet 
Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda 
boendeplatser konverteras till annan boendein-
riktning. 

Hur skall målet mätas? 

Senast till år 2010 skall antalet demensplatser ha 
ökat med minst 16 platser inom omsorgsnämn-
dens särskilda boendeformer för äldre. 

Resultat 

Omsorgsnämnden har beslutat att tillskapa ytter-
ligare ett demensboende med åtta boendeplatser 
på Glimringe. I så fall blir målet delvis uppfyllt. 

Åtgärder 

Omsorgsnämnden beslutade 2009-02-11 att hos 
kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 
500 tkr kr för att täcka den kostnad som uppstått 
för omsorgsnämnden då samordningsvinst loka-
ler för korttids- och dagverksamhet enligt LSS 
förskjuts till 2010. Förskjutningen beror uteslu-
tande på kommunfullmäktiges beslut om struk-
turförändringar och den del som avsåg ändringar 
av lokalnyttjandet. 

Kommunledningen ansåg dock det är det är 
tveksamt att i ett så pass tidigt skede på året be-
vilja ett tillfälligt tilläggsanslag, vilket ledde till 
kommunfullmäktige i det läget inte beviljade 
tilläggsanslag. 

För omsorgsnämndens del har den ekonomiska 
situationen inte förändrats och det befaras ett 
större underskott för 2009, varför begäran om 
tilläggsanslag med 500 tkr åter bör ställas till 
kommunfullmäktige. 

För övrigt uppmanas samtliga verksamhetsenhe-
ter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
att vara mycket kostnadsåterhållsamma med 
anledning av det befarade budgetunderskottet. 

Miljö- och byggnämnd 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Miljö- och byggnämnden räknar med följande 
avvikelser från budget 2009 (tkr): 

Drift -656 

 

Den rådande lågkonjunkturen påverkar även 
Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde. 
Byggverksamheten märks tydligast, där antalet 
inkomna ärenden har minskat betydligt och be-
dömningen är att det fortsätter så under resten av 
året. Ett underskott beräknas till 441 tkr.  

För Planverksamheten beräknas ett sammanlagt 
underskott på 401 tkr, främst pga av det nödvän-
diga arbetet med att säkerställa kommunens 
hantering av äldre detaljplaner. Arbetet har be-
lastat 2009 men kostnaderna för detta arbete har 
byggts upp under flera decennier. På sikt ska 
detta innebära kostnadsbesparingar. Under 2009 
finns inte längre behov av stöd från konsulter 
vad gäller äldre detaljplaner. Däremot kvarstår 
behovet av internt stöd för att hantera det arbete 
som återstår. 
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Det nödvändiga arbetet med att bygga upp plan-
verksamheten för att producera egna detaljplaner 
kommer att belasta 2009 års budget men ger på 
sikt kostnadsbesparingar.   

Intäkterna från inkomna ärenden avseende Av-
loppstillsyn beräknas bli högre än budgeterat, 
vilket prognostiseras generera ett överskott på 93 
tkr. För verksamheten Miljö- och hälsoskydd 
beräknas ett överskott på 91 tkr, främst pga att 
arbetet med miljötillsyn på lantbruk inte beräk-
nas komma igång under 2009, vilket håller kost-
naderna nere. Området Luftvård beräknas resul-
tera i ett underskott på 12 tkr. 

Övergripande mål 

Fakturering av de årliga tillsynsavgifterna ska ske 
under första kvartalet. 

De fasta, årliga miljötillsynsavgifterna fakturera-
des under andra tertialet. Detta till följd av mer 
arbete än beräknat utifrån ny miljöbalkstaxa från 
årsskiftet med nytt klassningssystem som bl a 
medför behov av att lägga mer tid på de inspek-
tioner som genomförs ute hos olika verksam-
hetsutövare. 

Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med intern 
kontroll samt styrning av verksamhet relaterat budget, 
tertialvis. 

Ekonomiskt resultat följs upp vid samtliga 
nämndssammanträden. Tjänstegarantierna på 
samtliga områden efterlevs. 

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och ändamåls-
enliga arbetsrutiner för att säkerställa ett effektivt och 
rättssäkert myndighetsarbete. 

Fem nya arbetsrutiner har inrättats, primärt inom 
planområdet, vilka ska förenkla arbetet.  

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka sin 
självfinansieringsgrad med minst två procentenheter 
under året. 

Målet beräknas inte kunna uppfyllas, mot bak-
grund av lämnad prognos. 

Åtgärder 

Det prognostiserade underskottet för byggverk-
samheten har sitt ursprung i att antalet ärenden 
är för lågt. Bedömningen är att det inte kommer 
att vara någon större mängd inkommande ären-
den under resten av året.  

Underskottet på området planer beror till största 
delen på det stora arbetet som gjorts för att fär-
digställa äldre planer. Detta utgör engångskost-
nader under 2009.  

För att bromsa underskottet under 2009 för plan-
verksamheten diskuteras omprioritering och 
senareläggning av pågående detaljplaner. Det 
kan även vara nödvändigt att bara påbörja nya 
detaljplaner som har full kostnadstäckning under 
pågående planarbete. Det är också nödvändigt 
att effektivisera planarbetet och använda mer 
intern personal istället för konsulter. Detta inne-
bär kostnader i ett uppbyggnadsskede men 
mindre externa kostnader på sikt. Stadsarkitek-
ten kommer också under en period av färre in-
kommande ärenden att arbeta mer med enkla 
planförfaranden.  

Tranemobostäder AB     

Ekonomisk rapport 

Marknad 

Lägenhetsvakanserna uppgår till 7,5 % eller 63 st. 
Det har varit en kraftig ökning under året. Anta-
let förfrågningar har minskat och en fortsatt för-
sämring året ut verkar vara att vänta. De höga 
vakanserna ger utslag på hyresförlusterna. 

Lokalvakanserna uppgår till knappt 20 %. 

Bolaget har 846 lägenheter 

Personal 

Tranemobostäder har 17 anställda, varav en 
tjänst är vakant pga pensionering. 

Förvaltningskostnader 
Underhåll 
Fastigheterna har ett stort underhållsbehov. Mål-
ning av fasader och byte av tak, fönster och vit-
varor samt uppdatering av utemiljöer är områ-
den som bolaget arbetar med årligen. 

Drift 
Elförbrukningen följer budget men priset har 
varit mer gynnsamt än budget. 

Uppvärmningskostnaderna håller budget, trots 
vakanta lägenheter med kallhyra (där bolaget får 
bära värmekostnaden för outhyrt). 

Datorer och mjukvara har uppdaterats under 
året. 
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Projekt 
En om- och tillbyggnad för Primärvårdens mot-
tagningslokaler på Solgårdsgatan 1 i Tranemo 
pågår, beräknad inflyttning i april 2010. Renove-
ring av loftgångar och balkonger på Solgårdsga-
tan 1 och Storgatan 31 pågår. 

Konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvär-
me för 7 fastigheter i Limmared är i full gång och 
anläggningarna tas i drift innan årsskiftet. 

Energideklarationerna är upphandlade, den sista 
etappen återstår att genomföra. 

Upphandling av en omfattande renovering för 12 
st lägenheter på Södra Vägen 24-26 i Limmared 
pågår och en stor del av underhållet kan hänföras 
till detta projekt. 

Finans 
Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 149 
miljoner. Amortering sker med ca 730.000:- per år 
vilket motsvarar ca 0,49 %. 

Samtliga lån ligger idag hos Sparbanken Trane-
mo och räntan justeras en gång per månad. I 
augusti låg räntan på 0,97 %, en nivå som bör stå 
sig året ut. Detta ger en snittränta på 1,4 % för 
året mot budgeterad nivå på 3,75 %, vilket ger ett 
positivt utfall på ca 3,5 miljoner. 

Mallen för uttagsbeskattning som bolaget löpan-
de betalar har ändrats kraftigt och betyder att en 
störresumma för 6 år retroaktivt regleras. Detta 
medför en resultatförbättring på ca 2,5 miljoner 
för 2009. 

Sammanfattning 

Prognosen för årets resultat är stabilt positiv. Den 
nuvarande låga räntan och ändringen av uttags-
beskattningen väger upp de kraftigt ökade va-
kanserna. 

Större händelser som påverkar bolaget: 

- tillbyggnaden på Solgårdsgatan 1 i Tranemo 
som inneburit en flytt av vårt eget kontor. 

-  renoveringen av lägenheter på Södra Vägen i 
Limmared som uppgår till över 9 miljoner. 

Tranemo Utvecklings AB 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

Tranemo Utvecklings AB har, till och med andra 
tertialet 2009, bedrivit verksamhet med uthyr-
ning av lokaler på fastigheterna: 

Ömmestorp 1:27 (del av)  
Moghult 1:223 
Limmared 25:1   
Genhöve 2:2  
Gudarp 3:44   
Skogarp 1:39 och 1:21 

I juni genomförde vi en affär där vi köpte Sko-
garp 1:39 och 1:21 och samtidigt tecknade ett 
hyreskontrakt med CJ Automotive AB. I juli 
gjorde vi en liknande affär med JABO och fastig-
heten Gudarp 3:44. För att kunna genomföra 
dessa affärer och ha en handlingsberedskap har 
vi fått ett utökat låneutrymme. 

De under sommaren genomförda affärerna inne-
bär en ökad omsättning och en ökad vinst. Om-
sättningen till och med 31 augusti, inklusive 
förskottshyra på 3 miljoner, blev 6 265 293 kronor 
och vinsten 694 153 kronor, om vi skriver av hela 
förskottshyran. Prognosen för helåret 2009 är en 
omsättning på 8,5 miljoner och en vinst på 0,9 
miljoner. 

Den rådande lågkonjunkturen innebär att indu-
strin är inne i en fas där de ser över sin verksam-
het, de gör strukturförändringar, hopslagningar 
av verksamheter och försäljningar av enheter. 
Detta innebär att vi måste vara lyhörda och kan 
agera innan något har hänt.  

Kostnaderna bedöms också hålla sig inom bud-
getramen. 

Förändringar 

Då vi nu vänt de många förluståren till uthålliga 
vinster, kommer vi att avsätta viss del av vinsten 
för att stimulera övrigt näringsliv inom Tranemo 
kommun. Detta kommer att ske, bland annat, 
genom olika typer av företagsträffar där vi anlitar 
stimulerande föredragshållare. 

Målavvikelser 

Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen och 
ägardirektiven angivna målen för verksamhet. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
 Prognos 

2009 
Utfall 
2008 

Utfall 
2007 

KOMMUNSTYRELSEN 
   

Fjärrvärme    
Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 670 650 613 
Köpt värme (MWh) 40 000 38 500 38 232 
Såld värme (MWh) 36 000 34 650 32 852 
VA-verksamhet    
Antal VA-abonnenter 3 215 3 214 3 208 
Tillverkad vattenmängd, m3 775 000 865 000 906 000 
Debiterad vattenmängd, m3  560 000 571 000 581 000 

Renhållning    

Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 697 1 767 1 817 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 604 2 274 2 193 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 200 451 428 
Gator och vägar    
Gator och vägar (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 94 000 100 000 97 000 
Vinterväghållning (km) 72,7 72,7 72,7 
Kostnad per kilometer (kr) 12 400 9 664 11 024 
Belysning, antal ljuspunkter 4 143 4 143 4 143 
    

BILDNINGSNÄMNDEN 
   

Antal elever i grundskolan  1 438 1 486 1 537 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  86 447 80 210 75 061 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 40 763 40 794 39 144 
    
Antal elever i gymnasieutbildn, ungdomsgymnasiet 630 608 577 
varav elever folkbokförda i Tranemo kommun 569 554 536 
Antal elever i Tranemo gymnasieskola  414 410 377 
varav elever folkbokförda i Tranemo kommun 353 356 336 
Andel av folkbokförda i Tranemo i egen gymnasieskola 62,0 % 64,3 % 62,7 % 
    
Antal barn förskola/fritidshem  755 773 798 
Bruttokostnad per barn i förskola/fritidshem (kr) 55 825 55 634 51 559 
Antal barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem) 45 44 48 
Bruttokostnad per barn i pedagogisk omsorg (kr) 52 800 54 205 52 146 
Antal barn i kooperativ barnomsorg 51 49 53 
Bidrag per barn till alt barnomsorg (kr) 
 

78 818 82 796 61 277 

    

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 
2:a tertial 

2009 

  

Institutionsvård barn/unga    
Antal  8 4 6  
Antal vårddagar 660 232 923 
Genomsnittlig dygnskostnad 2 932 3 965 3 199 
Institutionsvård vuxna    
Antal 3 * * 
Antal vårddagar 145 * * 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 580 * * 
Familjehem barn/unga    
Antal  15 10 20 
Antal vårddagar 3 204 * * 
Genomsnittlig dygnskostnad 501 604 496 
Familjehem vuxna    
Antal 2 0 0 
Antal vårddagar 170 * * 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 050 * * 
    
Försörjningsstöd 2 693 868 2 676 189 1 929 063 
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 60 38 32 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 5 651 5 916 5 002 
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OMSORGSNÄMNDEN 
2:a tertial 

2009 
Utfall 
2008 

Utfall 
2007 

Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 473 433 473 
Antal enkelresor 4 498 7 222 8 144 
Nettokostnad/enkelresor 228 215 165 

Riksfärdtjänst    
antal personer 12 29 31 
antal enkelresor 58 136 141 
Nettokostnad/enkelresa 1 827 2 046 1 707 

Övrigt    

Beläggningsgrad korttidsplatser inkl  
rehab platser 73 % 79 % 85 % 
Antal utskrivningsklara patienter 196 378 341 
    

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Prognos 

2009  

 

Bygglov och bygganmälningar    
Antal bygglov diarieförda ärenden 110 147 158 
Bygganmälningar, diarieförda ärenden 95 122 110 
Miljöverksamhet    
Värmeanläggningar 66 54 36 
Livsmedelslokalgodkännande 30 40 44 
 
* uppgift saknas 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt invester-
ingsutrymme för 2009 inklusive ombudgeteringar uppgår till 80 221 tkr netto. 

Bokslutsprognos investeringar 

(Belopp i tkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 090831 Budget prognos Avvikelse 
     
Kommunstyrelsen 63 321 71 129 76 959 -5 830 
     
Bildningsnämnden 450 8 374 2 792 5 582 
     
Individ- och familjenämnden 0 4 4 0 
     
Omsorgsnämnden 638 714 714 0 
     
TOTALT 64 409 80 221 80 469 -248 
varav     
skattefinansierad verksamhet 41 669 49 955 48 197 1 758 
taxefinansierad verksamhet 22 740 30 266 32 272 -2 006 
 
 
KOMMENTARER 
Investeringsbudgeten 2009 omfattar totalt 80,2 
mkr vilket är en betydligt lägre nivå än de senas-
te åren. Det beräknade utfallet förväntas ligga 
strax över budget, 80 469 tkr.  Avvikelserna är 
stora för såväl kommunstyrelsen (- 5,830 tkr) som 
bildningsnämnden (+ 5 582 tkr). Under årets åtta 
första månader har 64,4 mkr (80,2 %) förbrukats. 

De taxefinansierade investeringarna har budgete-
rats till 30,3 mkr men förväntas ge ett utfall på 
32,3 mkr.  

En stor del av investeringsbudgeten (70 %) är 
fördelad på ett fåtal projekt (belopp i tkr): 

Benämning Budget 
Ombyggnad Tranängskolan  25 723 
Fjärrvärme 13 234 
Utbyggnad återvinningscentral 6 088 
Förnyelse VA-ledningsnät  3 560 
Överföringsledningar 3 098 
Pumpstationer och VA-verk 4 647 
 56 350 
 
Prognosen för de aktuella projekten redovisas 
nedan. Utfallet beräknas bli 57 444 mkr dvs ett 
överskridande av budgeterade anslag med 1,1 
mkr 

 

Nedan redovisas nämndernas kommentarer till 
investeringsbudget/prognos. 

Kommunstyrelsen 

På investeringssidan beräknas ett underskott på 
5 830 tkr. Underskottet beror främst på förvärvet 
från TUAB av fd Samhallsfastigheten. 

Ombyggnad Tranängskolan: på etapp 3 återstår 
endast åtgärder efter besiktning, för etapp 4 vil-
ken omfattar bl a mellanstadiets lokaler samt nya 
hemkunskapslokaler pågår projektering. 

Fjärrvärme Limmared: inkoppling av fjärrvärme-
abonnenter i Limmared pågår.   

Arbetet med överföringsledningar mellan Öls-
remma och Dalstorp pågår och beräknas vara 
klart i nov 2009, näst på tur står överföringsled-
ning mellan Dalstorp, Nittorp och Ljungsarp. 

Benämning Prognos 

Ombyggnad Tranängskolan  25 723 
Fjärrvärme 14 922 
Utbyggnad återvinningscentral 2 500 
Förnyelse VA-ledningsnät  3 560 
Överföringsledningar 7 000 
Pumpstationer och VA-verk 3 739 
 57 444 
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Belysningsanläggningar: under 2009 beräknas ca 
1 100 tkr mer än budgeterat att förbrukas, medel 
finns avsatta i plan för 2010. Under kommande år 
kommer trästolpar att bytas ut. 

Bildningsnämnden 

Investeringsbudgeten för 2009 inkl överskott från 
tidigare år förväntas inte utnyttjas. Prognosen 
anger ett förväntat investeringsutfall på 2 792 tkr 
mot budget 8 374 tkr. För investering i ny bok-
buss var avsatt 2 500 tkr i budgeten, men den 
investeringen förväntas inte falla ut förrän under 
2010. För övrigt är vi återhållsamma med inve-
steringar i syfte att inte dra på oss kapitalkostna-
der för 2010 och framåt. 

Omsorgsnämnden 

Sammanlagt finns för 2009 i budget 714 tkr som 
ska användas till inventarier, datorer och vårdar-
utrustning. 

Investeringsbudget beräknas vid årets slut redo-
visa ett utfall på +/-0. 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2009-06-30 
 

Befolkningsutveckling 2002-2009 
2002-12-31 11 988 
2003-12-31 11 887 
2004-12-31 
2005-12-31 
2006-12-31 
2007-12-31 
2008-12-31 
2009-06-30 

11 894 
11 804 
11 742 
11 750 
11 721 
11 688 

Befolkningsförändring 2009 -33 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2008 samt kvartal 1-2 2009 
        
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv 
Levande födda 27 31 33 27 118 23 33 
Avlidna 33 37 32 36 138 34 35 
Födelsenetto -6 -6 1 -9 -20 -11 -2 
        
Inflyttade 104 128 161 119 512 102 90 
Utflyttade 95 115 163 148 521 103 109 
Flyttningsnetto 9 13 -2 -29 -9 -1 -19 
        
Summa 3 7 -1 -38 -29 -12 -21 
 

Åldersfördelning per 2003-12-31 - 2008-12-31 

  
2003-12-31 

 
2004-12-31 

 
2005-12-31 

 
2006-12-31 

 
2007-12-31 

 
2008-12-31 

0-6 år 856 843 834 811 795 813 
7-15 år 1 559 1 515 1 465 1 429 1 387  1 336 
16-19 år 634 648 645 693 706 709 
20-40 år 2 718 2 714 2 632 2 539 2 576 2 549 
41-64 år 3 802 3 809 3 859 3 913 3 925 3 919 
65-79 år 1 565 1 585 1 593 1 591 1 622 1 662 
80- w år 753 780 776 766 739 733 
       
Summa 11 887 11 894 11 804 11 472 11 750 11 721 
 

Arbetsmarknad per 31/8 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Öppet arbetslösa 2,1% 1,5% 1,4% 1,1% 0,8% 1,1% 3,8% 
Andel i program 0,9% 1,0% 1,3% 1,1% 0,4% 0,3% 1,2% 
Summa 3,0% 2,5% 2,7% 2,2% 1,2% 1,4% 5,0% 
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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 2009-08-31 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 28 539 

Långfristig upplåning 150 000  Övrigt 0 

TOTAL UPPLÅNING 150 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 

   Summa 52 539 

     

   Medelsförvaltning, tkr  

Utlämnade lån, tkr   Obligationer  

Kortfristig utlåning 0  Nominellt värde 0 

Långfristig utlåning 81 300  Marknadsvärde 0 

TOTAL UTLÅNING 81 300    

   Prognostiserad genomsnittlig 

NETTOLÅNESKULD 68 700  ränta 2009: 1,2% 

 

Per den 31 augusti har låneskulden utökats med 
85 mkr jämfört med årsskiftet. Nästan exakt 
hälften av de medel som nyupplånats under året 
har vidareutlånats till Tranemo Utvecklings AB 
(TUAB). Bolagets låneskuld har utökats med 43,3 
mkr hittills under 2009. Drygt 40 mkr av nyupp-
låningen under 2009 har följaktligen gått till 
finansiering av kommunens egna investeringar.  

Kommunfullmäktige har under året beslutat att 
utöka låneramen för 2009 års nyupplåning med 
totalt 85 mkr varav 60 mkr utgör lånelimit till 
TUAB under 2009. Beslutet innebär att den totala 
nyupplåningen under 2009 som mest får uppgå 
till 132,8 mkr. 

Vid årsskiftet 2008-12-31 uppgick kommunens 
låneskuld till 65 mkr. Under året har låneskulden 
utökats med 85 mkr. Per den 31 augusti hade 
kommunen lånat ut medel om sammantaget 81,3 
mkr till kommunens helägda bolag Tranemo 
Utvecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB 
har minskat med 4,2 mkr under året i samband 
med att bolaget sålde ”Samhallfastigheten” till 
kommunen. Dock har bolagets låneskuld utökats 
som en följd av bolagets investeringar i två indu-
strifastigheter. Kommunens utlåning till bolaget 
har utökats med 43,3 mkr hittills under 2009.  

 

Kommunens likvida medel per den 31/8 är på en 
något högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 
förra året. Skillnaden är ca 20 mkr. Tillsammans 
med den checkkredit som kommunen har till-
gång till så är likviditeten på en tillräcklig nivå 
för att kommunens betalningsberedskap ska 
kunna anses vara säkerställd. 

Nettolåneskuld 2003-2009 
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

      BNP       KPI       Arbetslöshet 

   2009 2010  2009 2010  2009 2010 

           

Nordea sep  -4,2 2,8  -0,3 1,6  8,6 10,2 

SEB sep  -5,0 2,0  -0,2 1,6  8,4 10,7 

SHB aug  -4,7 2,0  -0,2 1,5  8,8 11,0 

KI aug  -5,0 1,5  -0,2 0,6  8,8 11,4 

SBAB aug  -4,9 0,6  -0,4 -0,1  8,6 9,5 

Riksbanken jul  -5,4 1,4  -0,2 1,4  8,8 11,0 

Genomsnitt   -4,9 1,7  -0,3 1,1  8,7 10,6 

           
Genomsnitt föregående 
rapport 2009-04-30  -4,0 1,0  0,0 0,8  8,8 10,8 

 
 
Skatteunderlagsprognoser 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 

SKL1, aug 2009 5,5 0,6 1,1 2,3 3,3 13,4 

ESV3, maj 2009 4,8 0,7 0,6 2,3 2,9 11,7 

SKL1, apr 2009 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7 13,6 

VP092, apr 2009 5,2 0,6 0,6 2,0 3,1 12,2 

 
 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Regeringen (vårpropositionen) 
3.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
Stibor 3 mån 
2008-09-01 – 2009-08-31 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
2000-2009 
 

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 
 
 
Konsumentprisindex, inflationstakt 
augusti 2008 – juli 2009 
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