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EKONOMISK ÖVERSIKT  

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhetsupp-
följningar med ekonomiska prognoser i april samt 
augusti varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upprättas 
per den sista augusti och omfattar ekonomisk översikt, 
resultat- och balansräkning samt prognos avseende 
årets ekonomiska utfall.  

Delårsbokslut - kommunen 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden 
januari t o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte det 
ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, 
beroende på att periodisering av kostnader och intäk-
ter inte sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. 
Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande 
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redo-
visningsperiod. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m 
augusti uppgår till 14,6 mkr vilket kan ställas i relation 
till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 4,0 mkr. Det ekonomiska resultatet för motsvarande 
period förra året uppgick till 12,4 mkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2011 uppgår till 20 % 
vilket är en försämring med två procentenheter jämfört 
med augusti förra året. Orsakerna till soliditetsförsäm-
ringen är att balansomslutningen nu är cirka 25 mkr 
högre än augusti 2011, och att det egna kapitalet är 
lägre på grund av den uppräkning av pensionsskulden 
som gjordes förra året till följd av sänkt diskonterings-
ränta. 

Låneskulden är 30 mkr högre nu jämfört med augusti 
2011. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansda-
gen. 

Ekonomisk prognos - kommunkoncernen 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2012 
prognostiseras uppgå till 10,6 mkr, vilket innebär en 
resultatförbättring med 26,4 mkr jämfört med förra 
året. Hela resultatförbättringen förklaras dock av en-
gångsposter. 2011 försämrades resultatet av en stor 
engångskostnad på 21,8 mkr till följd av ändrad dis-
konteringsränta för beräkning av pensionsskulden. 
2012 förbättras det ekonomiska resultatet med 11 mkr 
genom en återbetalning av premier från AFA. Exklusi-
ve dessa jämförelsestörande engångsposter innebär 
prognosen att det ekonomiska resultatet för den lö-
pande verksamheten inom koncernen försämras med 
6,4 mkr.  

Tranemo Utvecklings AB prognostiserar ett resultat i 
nivå med förra året – i princip ett nollresultat efter 
skatt. Resultatet påverkas av engångsposter – i resulta-
tet ingår en reavinst med 0,9 mkr och 1,5 mkr har i 
prognosen reserverats för kundförluster.  

Tranemobostäders ekonomi påverkas positivt av fort-
satt låga räntenivåer under 2012. Omfattande under-
håll och hög vakansgrad på lokaler påverkar dock det 
ekonomiska resultatet negativt. Tranemobostäder 
räknar med ett negativt resultat före skatt: -1,8 mkr. 

Ekonomisk prognos - kommunen 

I årets andra ekonomiska prognos för kommunen, per 
2012-08-31 prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 
2012 uppgående till +9,9 mkr (koncernen: +10,6 mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar 
samtliga pensionskostnader, det vill säga även föränd-
ringen av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas 
över såväl resultat- som balansräkning. Tranemo 
kommun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som 
avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till +5,9 mkr - 
årets ekonomiska resultat är budgeterat till 4,0 mkr. 
Det ekonomiska utfallet för verksamheterna prognosti-
seras innebära 18,9 mkr högre nettokostnader än vad 
som budgeterats. Underskottet för verksamheterna 
kompenseras av ett förväntat överskott inom finans-
förvaltningen med 24,8 mkr. När det gäller intäkterna 
från skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir 
12,4 mkr högre än budgeterat. 
 
Engångseffekt stärker resultatet 2012 
Kommunernas ekonomi 2012 kommer att ”räddas av” 
återbetalning av AFA försäkringspremier. AFA Försäk-
rings styrelse har under året beslutat att återbetala 
premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) 
och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2007 och 
2008. 

AFA Försäkring är mycket välkonsoliderat enligt SKL. 
Detta beror dels på den reformerade sjukförsäkringen, 
vilken medfört betydande minskningar av inflödet av 
sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring, dels på god 
finansiell avkastning av kapitalet. Detta möjliggör 
återbetalning av 2007 och 2008 års inbetalade premier. 
Återbetalningen påverkar Tranemo kommuns ekono-
miska resultat 2012 positivt med cirka 11 mkr. 
 
Prognos för verksamheterna 
Verksamheterna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt cirka 
18,9 mkr. I tabellen nedan redovisas en översikt över 
de verksamhetsområden där det förväntas betydande 
avvikelser mot budget. 
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Prognos verksamheternas budgetavvikelser, 
mkr 
 

Gymnasiet -4,0 

Förskola, grundskola 
 och särskola -1,2 

Arbetsmarknadsenheten -0,6 

Försörjningsstöd och 
 arbetsnära insatser -4,4 

Institutionsvård -2,0 

Stöd vid funktionsnedsättning -1,0 

Hemtjänst -1,0 

Bostadsanpassning -0,5 

Miljö- och byggverksamheten -1,8 

Administration tekniska sektionen -0,9 

Kost- och städ -0,6 

VA-verksamheten -0,2 

Övrigt -0,7 

Summa -18,9 
 

 

   
Resultatutveckling 
Den ekonomiska prognosen innebär att 2012 års eko-
nomiska resultat beräknas bli förbättrat jämfört med 
2011. Resultatet 2011 omfattade dock en stor jämförel-
sestörande kostnad på 21,8 mkr, medan prognosen 
avseende 2012 inkluderar en stor jämförelsestörande 
intäkt (11 mkr från AFA). Det ekonomiska resultatet 
för den löpande verksamheten, exklusive jämförelse-
störande poster, försämras därför med 4,5 mkr enligt 
prognosen. För koncernen innebär prognosen en resul-
tatförsämring med 6,4 mkr. Tranemobostäders ekono-
miska resultat förväntas uppgå till -1,8 mkr (före skatt), 
vilket innebär ett betydligt sämre resultat än föregåen-
de år. Tranemo Utvecklings AB räknar med ett ekono-
miskt resultat på plus/minus noll (efter skatt) under 
2012 vilket är i nivå med resultatet 2011. 

Målet att det ekonomiska resultatet för kommunen 
skall vara minst 1,5 % av skatter och utjämning upp-
nås, tack vare engångsintäkten från AFA på 11 mkr. 
Utan denna intäkt uppnås inte målet. För att uppnå 
målet under 2012 krävs ett ekonomiskt resultat på 
8,2 mkr. 

 
Resultatutveckling 2008-2012 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 

Resultatutveckling 2008-2012, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 
 
 

 

 

 

 

 

 
Avstämning balanskravet 
För kommunens del innebär det prognostiserade eko-
nomiska resultatet att balanskravet uppnås – det juste-
rade ”balanskravsresultatet” prognostiseras till 
10,1 mkr.  

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

 
Årets resultat enligt 
resultatprognos, mkr +9,9 
  
Pensionskostnader - 
avsteg från blandmodellen, mkr +0,2 

Avstämning balanskravet, mkr +10,1 
 

 
Soliditetsutveckling 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det ekonomiska 
handlingsutrymmet. En lägre soliditet innebär att det 
ekonomiska handlingsutrymmet begränsas. 

Kommunens soliditet beräknas öka något jämfört med 
2011 års nivå. En orsak är att utlåningen till TUAB har 
minskat med 6,2 mkr. 
 

Soliditetsutveckling 2008-2012, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank 
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Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
55,7 mkr (total investeringsbudget 2012 inklusive ”om-
budgetering” av ej förbrukade anslag 2011: 95,4 mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(82,3 mkr) av investeringsbudgeten för 2012. 

Investeringsutfallet t o m 2012-08-31 uppgår till 32 mkr 
(utfall jan-aug 2011: 28,3 mkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Hög invester-
ingstakt under flera år innebär att en stor del av kom-
munens investeringar finansierats med lån. Den pro-
gnostiserade självfinansieringsgraden 2012 uppgår till 
80 procent. 

 
Nettoinvesteringar 2008-2012 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Självfinansieringsgrad 2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konjunkturen försvagas  
Skuldkrisen i Sydeuropa har förvärrats och det kom-
mer tecken på försvagad konjunktur även från andra 
håll i världen. Osäkerheten om utvecklingen i euro-
området har tilltagit under vår och sommar. 

Trots att det går sämre i omvärlden har svensk ekono-
mi vuxit under 2012. Skillnaden förväntas dock inte 
bestå, för andra halvåret 2012 förväntas tillväxttalen bli 
dystra också för svensk del. 

De försämrade tillväxtutsikterna framöver gör att det 
finns anledning att räkna med en viss försvagning av 
sysselsättningen. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) räknar med att kommunsektorn får ett positivt 
resultat 2012, till stor del beroende på återbetalning av 
avtalspremier från AFA. SKL räknar samtidigt med att 
utsikterna för 2013 ser betydligt sämre ut. SKL:s be-
dömning inför 2013 innebär att skatter och statsbidrag 
sammantaget växer långsammare än något år sedan 
2004. 

 

Kommunens ekonomi försvagas 
Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommuns 
löpande verksamhet 2012 innebär att kommunen inte 
klarar av att uppnå kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning och ekonomi i balans. 11 mkr i 
engångsintäkter från AFA stärker resultatet. 

Kommunfullmäktige har specificerat vad som är ”god 
ekonomisk hushållning” i Tranemo kommun genom 
att besluta om ekonomiska mål: 

• Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt 
resultat som motsvarar 1,5 procent av intäkterna 
från skatteintäkter och statsbidrag 
(2012: cirka 8,2 mkr). 

• Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens 
nivå. 

• Över tid bör alla investeringar självfinansieras, 
det vill säga självfinansieringsgraden bör vara 100 
procent. 

Utan engångsintäkten på 11 mkr från AFA så är nivån 
på det ekonomiska resultatet enligt prognosen för 2012 
under noll, och den höga investeringsnivån under ett 
stort antal år har inneburit att den finansiella ställning-
en har försvagats. 

Det är viktigt för dagens och morgondagens invånare i 
Tranemo kommun att kommunen långsiktigt kan 
upprätthålla ett ekonomiskt resultat på tillräcklig nivå. 
Ett resultat som motsvarar 2 % av skatter och utjäm-
ning och rimliga investeringsnivåer är nödvändigt för 
att bevara kapaciteten att kunna tillhandahålla god 
service åt kommuninvånarna i Tranemo även i ett 
längre perspektiv. Genom att ha ett resultat på denna 
nivå kan åtminstone en stor del av investeringarna 
finansieras med egna medel. En sund ekonomi innebär 
också att verksamheterna kan ges så stabila planerings-
förutsättningar som möjligt. 

Eftersom kommunen gör så omfattande investeringar 
så är det särskilt viktigt att upprätthålla en långsiktigt 
hållbar resultatnivå. När kommunens ekonomiska 
resultat försämras ökar behovet av att låna, vilket 
innebär än högre finansiella kostnader och därmed 
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försämras de ekonomiska förutsättningarna för verk-
samheten. 

Förbättrade ekonomiska förutsättningar 
jämfört med för ett år sedan 

Även om det finns tecken på en försvagad världskon-
junktur så är de ekonomiska förutsättningarna för 
Tranemo kommun de närmaste åren förbättrade jäm-
fört med den bedömning som gjordes för ett år sedan, 
och som låg till grund för den ekonomiska plan som 
kommunfullmäktige beslutade om i november 2011. 

I sin senaste prognos, från augusti, har Sveriges Kom-
muner och Landsting reviderat upp skatteunderlagets 
tillväxttakt 2011–2012 och justerat ner utvecklingstalen 
för 2013–2016: ”Skatteunderlagstillväxten år 2012 är 
uppreviderad till följd av den oväntat starka utvecklingen på 
arbetsmarknaden under första halvåret, utvecklingen år 
2013 är nedreviderad. Det betyder att skatteunderlagets nivå 
år 2013 är marginellt lägre än i förra prognosen.” 

Höga investeringsnivåer och stigande räntenivåer 
beräknas innebära att kommunens kostnader för av-
skrivningar och räntor ökar under de kommande åren. 
I nuläget är räntenivåerna på en historiskt låg nivå. 

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

Hur invånarantalet utvecklas påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
2011 ökade invånarantalet i kommunen med 19 invå-
nare. Under de första sju månaderna 2012 har invånar-
antalet minskat med 26 personer enligt preliminära 
siffror. Befolkningsutvecklingen påverkar också de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunens bo-
stadsbolag, Tranemobostäder AB, som har haft stort 
inkomstbortfall på grund av vakanta lägenheter de 
senaste åren. 

De senaste åren har verksamheterna sammantaget 
redovisat stora underskott mot budget. 2011 handlade 
det om 14,4 mkr. 2012 uppgår det prognostiserade 
underskottet för verksamheterna till en ännu högre 
nivå: - 18,9 mkr. Den ekonomiska obalansen i verk-
samheterna måste hanteras inför den kommande plan-
perioden 2013-2015. Verksamhetens nettokostnader 
måste sänkas, kommunens ekonomiska resultat måste 
stärkas. 

Att verksamheterna kan visa på starkt förbättrad bud-
getföljsamhet och att det vidtas nödvändiga åtgärder 
för att stärka det ekonomiska resultatet är nödvändigt 
för att klara balansen mellan intäkter och kostnader ur 
ett helhetsperspektiv. Det är de ekonomiska förutsätt-
ningarna som sätter gränserna för verksamheten. 

 

 
 

 
 

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 inom ramen för 
kommunens styrmodell fastställt mål och riktlinjer för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. 
I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppfölj-
ning avseende måluppfyllelsen. 

 

 

God måluppfyllelse:  +  
Viss måluppfyllelse:  =  

Ingen måluppfyllelse:   - 

Finansiella mål Måluppfyllelse 
 

 
Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt resultat som 
motsvarar 1,5 procent av intäkterna från skatteintäkter och 
kommunal utjämning (2012: ca 8 mkr) 

 
Målet avseende det ekonomiska resultatet uppnås tack vare en 
engångsintäkt på 11 mkr. Det ekonomiska resultatet, exklusive 
jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till -1,1 mkr. 
 

 
= 

Kommunens soliditet ska behållas på dagens nivå 

 
Soliditeten prognostiseras öka något under 2012. Målet avse-
ende den finansiella ställningen, soliditeten, beräknas därmed 
uppnås under 2012. Utan engångsintäkten på 11 mkr hade 
målet inte uppnåtts. 
 

 
= 

Över tid bör alla investeringar självfinansieras, det vill säga 
självfinansieringsgraden bör vara 100 procent. Om det är 
aktuellt med utbyggnad inom någon verksamhet, till exempel 
fjärrvärme, ska det dock vara möjligt att tillfälligt ha en lägre 
självfinansieringsgrad 

 
Målet att alla investeringar över tid ska finansieras med egna 
medel beräknas inte uppnås under 2012. Enligt prognosen 
beräknas 80 procent av årets investeringar finansieras med 
egna medel. Sett över den senaste tioårsperioden (2002-2011) 
har 63 procent av investeringarna finansierats via medel som 
tillförts från driften. 
 

 
- 

 

Verksamhetsmål 

 
 
 
Måluppfyllelse 

 

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

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

- 

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

Detta mål är inte uppnått. Sjukfrånvaron har minskat margi-
nellt, från 3,92 % (2011) till 3.88 % (2012). - 

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

Detta mål är delvis uppfyllt. Andelen heltidsanställda har 
minskat med 1 %, och andelen timanställda har minskat med 
8,5 %. 

- 

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

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

+ 
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Verksamhetsmål Måluppfyllelse  

 
Aktivt arbeta med intern kontroll samt styrning av verksamhet 
relaterat budget tertialvis.  
Nyckeltal: Uppföljning av tillsynsplaner samt händelsestyrd 
verksamhet;  

- ärendemängd 
- antal årsarbetare 
- tjänstegarantier 

Kvalitetsmål: 
- tillsynen ska följa centrala myndigheters direktiv 

avseende kvalitet och kontinuitet 
- tjänstegarantin för handläggningstid ska efterlevas 
- myndigheten ska eftersträva full bemanning på in-

rättade tjänster 
 

Tillsynen över alkohol, tobak och handeln med vissa receptfria 
läkemedel har inletts. 
 
Tillsynen över enskilda avlopp har eftersatts med anledning 
av uppsägning.  
 
Tillsynsplaner för miljö respektive livsmedelstillsynen är 
fastställda i enlighet med centrala myndigheters direktiv.  
 
Bemanningen sker delvis med konsultinsatser, vilket på sikt är 
en mindre lämplig lösning.  

= 
= 
+ 
 
= 

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

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

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

 
Prognosen för 2012 visar på en minskning av mängden avfall i 
förhållande till 2011, trots detta kommer förmodligen målet 
inte att infrias för 2012. Huruvida målet är realistiskt eller ej 
bör ses över, då färsk statistik visar på att avfallsmängderna i 
Sverige och vår omvärld kommer att öka. 
 

- 

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

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

- 

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

Målet beräknas uppnås under 2012 + 
 
Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i alla ämnen ska öka 
med minst 10 procentenheter. 
 

Målet utgår och ersätts med nytt mål i KKIK, från innevarande 
läsår blir det betyg i årskurs 6.                                    

 
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. 
 

Behörig till yrkesprogram   estetiska  ek,hum, sa   na,te 

2011/12             74%               77%         68%           75% 

2010/11            76%                74%         74%           69% 
+ 

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

2011/12=91%     2010/11=90% + 

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

Finns chans att uppnå målet = 

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

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

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

Finns chans att uppnå målet. = 

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

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

= 

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

Målet uppfyllt. + 

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

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

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

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

= 

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

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

+ 

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

Utvecklingsarbete pågår. = 

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

Planering pågår. 
 
= 

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

Genomfört. + 

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

Alla domar vunna. + 
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2012 SAMT BUDGET/PROGNOS 2013 
 

Budget /prognos 2013 har lagts till nedan för att visa vilka beslut i budget 2012 som ger effekter även 2013. Budget 2013 
beskriver helårseffekter samt andra effekter/förändringar. I prognoskolumnen för 2013 avspeglas förvaltningens be-
dömning om möjligheten att uppnå budget 2013.   

Turistsamverkan    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -60 -60 -120 -120 

 

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

Minskning försköningsanslag KS oförutsedda    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -200 -200 -200 -200 

 

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

Helårseffekt ändrade taxor förskolan   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -400 -250 -400 -250 

  

Kommentar: Totalt budgeterade barnomsorgsintäkter beräknas under 2012 bli 362 tkr lägre än budget. Dalstorpsområ-
det har minskar mest, men även område Limmared-Länghem har en prognos som är lägre än budget. Tranemoområdet 
beräknas öka. Hur den höjda taxan har slagit går inte att se, men eftersom de totala barnomsorgsintäkterna är lägre så 
uppnår vi inte heller budget på taxehöjningen.     

Besparingsåtgärder inom gymnasieskola och Komvux   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -2 560 -819 -6 222 -5 204 

  

Kommentar: Besparingen på 2560 tkr anses ha uppnåtts under de förutsättningar som var när besparingsförslaget togs 
fram. Därefter har ändrade förutsättningar gjort att endast 819 tkr av totalt 2 560 tkr förväntas uppnås. 

Från ht-2012 har elever på yrkesprogrammen rätt att läsa ytterligare 300 poäng för att få högskolebehörighet, 50 elever 
per årskurs beräknas utnyttja detta, vilket ger en merkostnad för ht-12 på 199 tkr.  

Nettokostnaden för ensamkommande flyktingbarn beräknas under ht-12 bli 266 tkr. 

Utökning av antal behörighetsgivande ämnen samt fler IM-elever, beräknad merkostnad=137 tkr. 

Extra kostnader för KOP beroende på krav från socialstyrelsen samt från kranskommuner för anställning, merkostnad 
182 tkr. 

Särskilda behörighetskurser=95 tkr, åtgärder för att dämpa oro och konflikter 27 tkr. 

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

Nödvändiga utökningar inom Sfi-verksamheten, 352 tkr.  
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Nettokostnaden för elever i andra kommuner och från andra kommuner hos oss beräknas överstiga budget med 275 tkr. 

Kommentar: prognos 2013: 6222 tkr i budget 2013 innefattar nedläggning av KOP (omvårdnadsprogram vuxengym), 
medan prognos 2013 inte har med nedläggning av KOP. Hänsyn till ändrade förutsättningar enligt ovan har inte gjorts i 
beloppet 5 204 tkr, då skulle besparingen bli lägre. 

Förändrad LASS, ökning boendekostnad ett ärende/år    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa 600 600 600 600 

 

Kommentar: Försäkringskassan fortsätter sin omprövning av aktuella LASS-ärenden och drar in assistenten i ett antal 
ärenden. För närvarande är det ingen som ansökt om boende enligt LSS, men däremot ansöker man om andra insatser 
enligt LSS framförallt personlig assistans enligt LSS. 

Helårseffekt förändring Resurscentrum   

 
Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Ringblomman -750 - 750 -750 -750 

Korttidsenheten -600 -600 -600 -600 

Summa -1 350 -1 350 -1 350 -1 350 

 

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

Minskad städfrekvens inom hemtjänsten   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -500 -250 -500 -500 

  

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

Subventionering resor daglig verksamhet Ringblomman   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -175 0 -175 -175 

  

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

Avslutning psykiatriärende   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -480 -120 -480 -480 

  

Kommentar: Hemtagningen genomförs till sista september 2012 och ger därför enbart delårseffekt. 
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Budget- och skuldrådgivning, köpt tjänst   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -130 0 -130 -130 

  

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

Familjerätt, köpt tjänst   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -300 -230 -300 -300 

   

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

Effekter lokalprogram ÄO/LSS    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Minskning 10 lgh Gudarps-
gården 

-1 000 - 1 000 -2 500 -2 500 

Minskn 5 lgh Solbacken till 
trygghetsboende 

Minskn resterande lgh, tot 
14 st 

-1 200 - 1 200  

 

-6 500 

 

 

-6 500 

Förstärkning hemtjänst 600 600 2 000 2 000 

Förstärkning bemanning 
samtl platser ex gruppbo-
städer 

  4 200 4 200 

Samordn nattpers korttids 
LSS 

-400 -400 -800 -800 

Samordn övr pers korttids 
LSS 

-250 -250 -500 -500 

Minskade hyreskostn kort-
tids LSS 

-50 -50 -100 -100 

Minskade hyresint Solrosen 100 100 100 100 

Omställningskostnad 100 100   

Summa -2 100 -2 100 -4 100 -4100 

 

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

Förändringar av LSS-verksamheten sker planenligt. Under det kommande året kommer nattpersonal inom såväl kort-
tidsenhet som rehabenhet samordnas, vilket innebär besparingar även vad gäller övrig personal vid LSS korttids.  From 
november samordnas all korttidsverksamhet vid Resurscentrum och hyreskostnaderna minskar då enligt plan. 
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Översyn fordonspark    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Omsorgssektion -150 -150 -150 -150 

Teknisk sektion -50 -50 -50 -50 

Summa -200 -200 -200 -200 

 

Kommentar 

- 

Konkurrensutsättning lokalvård   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -400 -300 -800 -800 

  

Kommentar: Den budgeterade besparingen beräknades utifrån halvårseffekt, i nuläget inväntas politiskt beslut, en ent-
reprenad kan gälla tidigast fr o m november. Trots förseningen har städenheten lyckats genomföra del av besparingen 
under året genom återhållsamhet vid materialinköp, utbildningar m m. Det finns också en stor osäkerhet på hur många 
anställda som väljer att inte gå över till entreprenör, besparingen på 300 tkr är beräknad utifrån förutsättningen att samt-
liga anställda följer med i en övergång till entreprenör.    

Ökad skogsavverkning   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -300 -300 300 300 

   

Kommentar: Under 2012 kommer skogsavverkning för 300 tkr extra att utföras. Då kommunens skogsinnehav är be-
gränsat bör avverkningen under de kommande åren hållas på en lägre nivå för att inte riskera att hänsyn till naturvård 
och friluftsliv försämras. Under 2013 återställs avverkningen till ursprunglig nivå. 

Lekplatser   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -600 -600 -750 -750 

  

Kommentar: Helrenoveringar av lekplatser stoppas tills vidare, utbyte av trasiga lekredskap kommer endast att utföras. 
Notera att kostnaderna i framtiden kommer att stiga för reparation och underhåll då gamla lekredskap inte byts ut. 
Besparingen kommer också att medföra att fler lekplatser måste avvecklas. . Återstående 150 tkr av det extra anslaget på 750 
tkr som fanns under ett flertal år utgår under 2013.     

Nytt värmesystem Länghem    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Lärande sektionen -76 -40 -152 -100 

Tekniska sektionen -94 0 -188 -100 

Summa -170 -40 -340 -200 

      

Kommentarer: Under 2012 kommer endast värmesystemet på Länghems skola att bytas, vilket medför att besparingen 
blir något lägre än beräknat. Utbyte av värmesystem på Solbacken beräknas utföras under 2013. Ej helårseffekt på bespa-
ringen 2013 då ombyggnad och utbyte påbörjas först under 2013. 
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Allmän kostnadsminskning administration    

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Städledare -240 -80 -500 -500 

Tilt-projekt -30 -24 -30 -30 

Assistent  0,5 åa Solbacken -100 0 -200 -200 

Tjänstenedsättningar  
tekniska sektionen 

-200 -150 -200 -200 

Pensionsavgång ekonomi-
funktion och tekniska sekt 

-100 -100 -100 -100 

Utredningssekr tekniska sekt -240 225 -500 -350 

Fastighetsskatt -120 -120 -120 -120 

Arbetsledn mm tekniska 
sektionen 

-1 050 -760 -2 115 -1 465 

KS oförutsedda 580 580 615 615 

Adm stöd lärande/omsorg   800 800 

Samhällsvetare   650 650 

Näringslivsutveckling   200 200 

Summa -1 500 -429 - 1500 -700 

 

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

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

För städledartjänsten gäller samma förutsättningar som för konkurrensutsättning lokalvård, vilket innebär att bespa-
ringen som tidigast kan träda i kraft i november. Som för övrig personal inom lokalvården är besparingen beräknad 
under förutsättning att städledare väljer att gå över till entreprenör. Helårseffekt fr o m 2013 under förutsättning av entre-
prenad. 

Besparingen gällande tjänstenedsättningar inom tekniska sektionen beräknas bli ca 150 tkr, då tjänstledighet på vissa 
tjänster endast sökts för del av året. 

Gällande utredningssekreterare har överenskommelse träffats vilken innebär att full lön utgår fr o m halvårsskiftet och 
12 mån framöver. Affärsverksamheterna (VA, renhållning, fjärrvärme) betalar administrationsersättning motsvarande 
150 tkr/år för tjänsten som utredningssekreterare, detta kan inte debiteras fr o m halvårsskiftet vilket innebär en intäkts-
förlust på 75 tkr för tekniska sektionen under 2012. Intäktsbortfall 150 tkr 2013, lön under uppsägningstid belastar 2012 fullt 
ut. 

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

Områdeschef för fastighet beräknas finansieras med projektmedel fr o m april. Del av året kommer områdeschefen vara 
tjänstledig 15 % varför del av besparingen finns medräknad under ”tjänstenedsättningar”. Heltidslön beräknas flyttas till 
investering under 2013. 

För tjänsten som GIS-ingenjör bedöms ingen besparing kunna göras. I nuläget kan arbetsuppgifterna inte övertas av 
någon inom den befintliga organisationen, tjänster måste då istället köpas av externa konsulter vilket bedöms innebära 
högre kostnader. Då GIS-ingenjör har ett års uppsägningstid skulle det vid neddragning av tjänsten medföra dubbla 
kostnader (lön och konsultkostnad) under denna period. Tjänsten genererar också interna och externa intäkter på ca 350 
tkr vilka inte kommer att kunna debiteras fullt ut vid förändring. Ingen besparing under 2013 

Även för arbetsledare fastighet gäller ett års uppsägningstid, under 2012 kan del av besparingen lösas genom att en 
vaktmästare är tjänstledig under ett halvår vilket beräknas generera ca 200 tkr i besparing. Pension fr o m våren 2013. 

Inom kostenheten kommer deltidstjänst ej att återbesättas vid pension, personalomflyttningar görs och kombinations-
tjänster införs där detta är möjligt för att uppnå beräknad besparing. Helårseffekt 2013. 
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Tilt-projekt 
Kostnadsminskning på 6 tkr uteblir pga uppsägningstid för avtalet.  

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

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

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

 

Summering samtliga beslut    
   

 Budget 
2012 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Summa -10 825 -6 348 -16 667 -14 559 
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EKONOMISK PROGNOS/DELÅRSBOKSLUT  
Nedan redovisade resultat- och balansprognos för koncernen och kommunen har upprättats med utgångs-
punkt från sektionernas respektive Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för 
helårsutfallet 2012.  

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering upp-
står en resultatförbättrande effekt uppgående till 1 793 tkr. 

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys har upprättats med utgångspunkt från redovis-
ningen per 31/8, med tillägg/avdrag för periodiserade poster. 

Resultaträkning koncernen, mkr 

Not Prognos Bokslut Utfall Utfall 
2012 2011 120831 110831 

Verksamhetens intäkter 1 193,2 188,0 126,3 121,6 
Verksamhetens kostnader 1 -676,3 -665,7 -441,8 -427,2 
Avskrivningar -43,8 -43,6 -28,9 -28,2 
Verksamhetens 
nettokostnader -526,9 -521,3 -344,4 -333,8 

Skatteintäkter 415,8 414,8 277,2 276,3 
Generella statsbidrag 132,0 121,5 88,0 81,0 
Finansiella intäkter 2 0,7 1,3 1,2 0,7 
Finansiella kostnader 2 -11,0 -32,1 -6,7 -6,6 
Resultat före 
extraordinära poster 10,6 -15,8 15,3 17,6 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat  10,6 -15,8 15,3 17,6 
 
 

Resultaträkning kommunen, mkr 

Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall 
2012 2012 2011 120831 110831 

Verksamhetens intäkter 5 147,2 147,7 144,3 96,1 94,6 
Verksamhetens kostnader 5 -637,0 -645,9 -639,0 -421,9 -414,3 
Avskrivningar -36,4 -34,6 -34,6 -22,8 -22,9 
Verksamhetens 
nettokostnader -526,2 -532,8 -529,3 -348,6 -342,6 

Skatteintäkter 6 405,6 415,8 414,8 277,2 276,3 
Generella statsbidrag 6 129,8 132,0 121,5 88,0 81,0 
Finansiella intäkter 2,6 2,2 2,7 2,3 1,8 
Finansiella kostnader -7,8 -7,3 -28,1 -4,3 -4,1 
Resultat före 
extraordinära poster 4,0 9,9 -18,4 14,6 12,4 

Extraordinära intäkter 0 0,0 0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0 0,0 0 0,0 0,0 
Årets resultat  4,0 9,9 -18,4 14,6 12,4 
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Balansräkning, mkr 

Koncernen Kommunen 

Tillgångar Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Utfall Utfall 
Not 111231 110831 120831 111231 121231 110831 120831 

Anläggningstillgångar 
Mark, byggnader,  
tekniska anläggningar 3,7 835,9 818,4 842,2   601,5 622,6 589,1 610,4 
Maskiner och inventarier 3,7 25,6 34,2 23,7   22,0 22,0 22,8 22,3 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 8 4,7 4,9 4,1   85,8 78,8 85,8 79,1 
Summa 866,2 857,5 870,0 709,3 723,4 697,7 711,8 

Omsättningstillgångar 9 
Förråd, exploateringsfas-
tigheter 1,3 1,3 1,2   0,8 0,8 0,8 0,8 
Fordringar 49,6 44,7 48,8   48,6 49,8 46,9 50,0 
Kassa och bank 42,7 31,7 38,0   33,8 43,7 23,8 31,7 
Summa 93,6 77,7 88,0 83,3 94,2 71,5 82,5 

Summa tillgångar 959,8 935,1 958,0 792,6 817,6 769,2 794,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital, 10 155,9 189,5 170,0   141,7 151,6 172,5 156,3 
därav årets resultat -15,8 17,6 14,1   -18,4 9,9 12,4 14,6 

Avsättningar 
Avsättningar för  
pensioner 302,1 278,9 306,9   302,1 308,8 278,9 306,9 
Andra avsättningar 14,0 14,5 11,8   11,2 7,2 11,9 9,0 
Summa 316,1 293,4 318,6 313,3 316,0 290,9 315,9 

Skulder 
Långfristiga skulder 4,11 347,8 350,9 368,2   210,0 230,0 210,0 230,0 
Kortfristiga skulder 12 140,1 101,3 101,1   127,5 120,0 95,8 92,0 
Summa 487,8 452,2 469,3 337,6 350,0 305,8 322,0 

Summa eget kapital,  
avsättningar och skul-
der 959,8 935,1 958,0 792,6 817,6 769,2 794,3 

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser, 
panter och därmed 0,5 0,6 0,5   138,2 137,8 139,6 137,8 
jämförliga säkerheter 
Övriga ansvars-
förbindelser 6,6 6,7 6,7   6,6 6,7 6,7 6,7 
Summa 7,1 7,3 7,2 144,8 144,5 146,3 144,5 

Soliditet 16% 20% 18% 18% 19% 22% 20% 
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Kassaflödesanalys, mkr 

Koncernen Kommunen 

Not 120831 110831 120831 110831 
Den löpande verksamheten 
Verksamhetens intäkter 1,5 126,3 118,5 96,2 94,6 
Verksamhetens kostnader 1,5 -441,8 -423,5 -421,9 -414,3 
Skatter, generella statsbidrag 6 365,2 357,3 365,2 357,3 
Finansiella intäkter 2 1,2 0,7 2,3 1,8 
Finansiella kostnader 2 -6,8 -6,6 -4,3 -4,1 
Ej kassaflödespåverkande poster 2,6 -0,8 2,6 -0,9 
Justering rörelsekapital -38,4 -59,1 -36,8 -53,2 
Kassaflöde löpande  
verksamheten 8,4 -13,5 3,2 -18,8 

Investeringsverksamheten 
Värdepapper förvärv/försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 
Materiella anläggningstillgångar, 
förvärv/försäljning 3,7 -33,2 -33,4 -32,0 -28,3 
Kassaflöde investerings-
verksamheten -33,2 -33,4 -32,0 -28,3 

Finansieringsverksamheten 
Utlåning 
Utlåning 0,0 0,0 0,0 -1,5 
Återbetald utlåning 0,5 0,0 6,7 0,0 
Upplåning 
Upplåning 4,11 20,0 30,0 20,0 30,0 
Amortering -0,4 0,4 0,0 0,0 
Ökning av aktiekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde finansieringsverk-
samheten 20,1 30,4 26,7 28,5 

Årets kassaflöde -4,7 -16,5 -2,1 -18,6 

Likvida medel vid årets början 42,7 48,2 33,8 42,4 
Likvida medel 31 augusti 38,0 31,7 31,7 23,8 

Förändring likvida medel -4,7 -16,5 -2,1 -18,6 
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NOTER 
  Utfall Utfall 
  201208 201108 
Koncernen   
    
Not 1   
Verksamhetens intäkter och kostnader  
Eliminering   
koncerninterna intäkter -6 257 -8 021 
Koncerninterna kostnader 7 448 9 541 
Elimineringsdifferens 1 191 1 521 

P g a olikheter i redovisningsprinciper elimineras 
större kostnader än intäkter 

  
Not 2   
Finansiella intäkter och kostnader  
Eliminering   
av koncerninterna finan-
siella intäkter -1 144 -1 112 
av koncerninterna finan-
siella kostnader 1 144 1 112 
Elimineringsdifferens 0 0 
    
Not 3   
Materiella anläggningstillgångar 

  
Mark byggnader, tekniska anläggningar 

  
Ingående bokfört värde  
Tranemo kommun 601 523 
Tranemobostäder AB 165 379 
Tranemo Utvecklings AB 71 664 
Summa ingående  
bokfört värde  838 566 
    
Nyanskaffningar   
Tranemo kommun 27 901 
Tranemobostäder AB 2 420 
Tranemo Utvecklings AB 0 
Summa nyanskaffn 30 321 
    
Försäljningar   
Tranemo kommun 0 
Tranemobostäder AB -334 
Tranemo Utvecklings AB -1 627 
Summa försäljningar -1 961 
    
Årets avskrivningar   
Tranemo kommun -19 047 
Tranemobostäder AB -3 142 
Tranemo Utvecklings AB -2 561 
Summa försäljningar -24 751 
    
Utgående bokf värde 842 175 
    
Anskaffningsvärde   
Tranemo kommun 961 366 
Tranemobostäder AB 220 693 
Tranemo Utvecklings AB 81 524 
Summa anskaffn värde 1 263 582 
    
 

  Utfall 
  201208 

Ack avskrivningar   
Tranemo kommun -350 989 
Tranemobostäder AB -56 370 
Tranemo Utvecklings AB -14 048 
Summa ack avskriv-
ningar -421 407 
    
Utgående bokf värde 842 175 
    
    
Maskiner och inventarier 

  
Ingående bokfört värde  
Tranemo kommun 22 032 
Tranemobostäder AB 666 
Tranemo Utvecklings AB 180 
Summa ingående bok-
fört värde 22 878 
    
Nyanskaffningar   
Tranemo kommun 4 085 
Tranemobostäder AB 885 
Tranemo Utvecklings AB 0 
Summa nyanskaffn 4 970 
    
Försäljningar   
Tranemo kommun 0 
Tranemobostäder AB -28 
Tranemo Utvecklings AB -50 
Summa försäljningar -78 
    
Årets avskrivningar   
Tranemo kommun -3 773 
Tranemobostäder AB -246 
Tranemo Utvecklings AB -78 
Summa årets  
avskrivningar -4 097 
    
Utgående bokf värde 23 673 
    
Anskaffningsvärde   
Tranemo kommun 81 570 
Tranemobostäder AB 4 359 
Tranemo Utvecklings AB 372 
Summa anskaffnings-
värde 86 302 
    
Ack avskrivningar   
Tranemo kommun -59 226 
Tranemobostäder AB -3 082 
Tranemo Utvecklings AB -321 
Summa ack avskrivn -62 628 
    
Utgående bokf värde  23 673 
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NOTER 
  Utfall Utfall 
  201208 201108 
Not 4   
Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld   
Tranemo kommun 210 000 180 000 
Tranemobostäder AB 137 650 139 042 
Tranemo Utvecklings AB 71 225 70 325 
Summa ingående låne-
skuld 418 875 389 367 
    
Nyupplåning under året   
Tranemo kommun 20 000 30 000 
Tranemobostäder AB 0 365 
Tranemo Utvecklings AB 0 1 500 
Summa nyupplåning 20 000 31 865 
    
Årets amorteringar   
Tranemo kommun 0 0 
Tranemobostäder AB -400 0 
Tranemo Utvecklings AB -6 200 0 
Summa amortering -6 600 0 
    
Eliminering -64 100 -70 300 
    
Summa låneskuld 368 175 350 932 
    
    
Kommunen   
    
Not 5   
Verksamhetens intäkter och kostnader  
    
Verksamhetens intäkter  
Nämndrelaterade intäkter 134 555 124 154 
Periodiserade intäkter 1 240 291 
Avgår interna intäkter -39 670 -31 476 
Övriga verksamhets-
intäkter 49 1 660 
Summa intäkter 96 175 94 629 
    
Verksamhetens kostnader  
Nämndrelaterade  
kostnader -497 230 -475 293 
Periodiserade kostnader -8 319 -5 145 
Avgår interna kostnader 39 670 31 476 
Avgår kapitalkostnader 41 286 40 599 
Pensionsutbetalningar 3 061 -8 273 
Övr verksamhetskostn -3 732 -3 518 
Periodiseringar övriga 
verksamhetskostnader 3 333 5 854 
Summa kostnader -421 931 -414 300 

Jämförelsestörande 
poster 
Delårets resultat enl RR 14 606 12 395 
Återbetalning från AFA -11 000 0 
Summa 3 606 12 395 

 
Utfall Utfall 

201208 201108 
Not 6   
Skatteintäkter och generella statsbidrag  
Kommunalskatt 272 020 269 825 
Periodisering  
kommunalskatt 5 192 6 443 
Summa  277 212 276 268 
 
Generella statsbidrag   
Inkomstutjämningsbidrag 63 003 57 717 
Regleringsbidrag 3 804 7 893 
Kostnadsutjämn bidrag 5 590 2 931 
Bidrag för LSS-utjämn 2 373 226 
Generella statsbidrag 0 0 
Kommunal fastighetsavg 12 169 11 951 
Periodisering fastighets-
avgift 1 034 316 
Utjämningsavgift LSS 0 0 
Summa   87 972 81 034 
    
Summa skatter och 
statsbidrag 365 185 357 302 
    
Not 7   
Materiella anläggningstillgångar  
 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar  

Ingående bokfört värde 601 523 581 789 
Nyanskaffningar 27 901 25 551 
Årets avskrivningar -19 047 -18 272 
Nedskrivningar  0 0 
Utgående bokfört  
värde 610 377 589 068 
    
Mark, byggnader, tekniska anläggningar  
Anskaffningsvärde 961 366 911 775 
Ackumulerade avskriv-
ningar -350 988 -322 707 
Utgående bokf värde 610 377 589 068 
    
Anskaffningsvärde   
Markreserv  16 744 15 611 
Verksamhetsfastigheter  678 252 658 079 
Fastigheter för affärs-
verksamhet  157 995 151 679 
Publika fastigheter  63 436 60 458 
Fastigheter för annan 
verksamhet  44 388 25 399 
Övriga fastigheter  551 551 
Summa anskaffnings-
värde 961 366 911 775 
    
Ackumulerade avskrivningar  
Verksamhetsfastigheter 250 184 229 024 
Fastigheter för affärs-
verksamhet 52 605 47 746 
Publika fastigheter 29 049 27 652 
Fastigheter för annan 
verksamhet 19 152 18 285 
Summa ack avskrivn 350 988 322 707 
    
I de bokförda värdena ingår investeringar som är 
pågående. 
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NOTER 
  Utfall Utfall 
  201208 201108 
Maskiner och inventarier  
Ingående bokfört värde 22 032 24 802 
Nyanskaffningar 4 085 2 641 
Årets avskrivningar -3 773 -4 649 
Nedskrivningar 0 0 
Utgående bokf värde 22 344 22 795 
    
Maskiner och inventarier  
Anskaffningsvärde 81  570 80 025 
Ackumulerade avskriv-
ningar -59 226 -57 214 
Utgående bokf värde 22 344 22 811 
    
    
Summa materiella  
anläggningstillgångar 632 721 611 863 
    
Not 8   
Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier och andelar i 
kommunens koncern-
företag 11 000 11 000 
Aktier och andelar i övrigt 1 526 2 007 
Förlagsbevis Kommun-
invest 2 400 2 400 
Vidareutbildn barnskötare 73 135 
Tranemo Utvecklings AB 64 100 70 300 
Summa finans anl tillg 79 099 85 842 
    
Not 9   
Omsättningstillgångar   
    
Förråd, lager och exploateringsfastigheter  
Exploateringsfastigheter 
som ska avyttras 769 769 
Summa expl fastigh  769 769 
    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 12 418 12 127 
Interimsfordringar 10 952 19 467 
Övr kortfristiga fordringar 18 630 7 921 
Periodisering finans-
förvaltningen 6 762 7 105 
Periodisering nämnderna 1 240 291 
Summa kortfr fordr  50 003 46 911 
    
Kassa och bank   
Kassa   7 1 
Bank och plusgiro 31 695 23 811 
Periodisering kommunens 
skuld till fonderna 9 12 
Summa kassa o bank 31 711 23 824 
    
    
Omsättningstillgångar 
totalt 82 482 71 504 
    
 
 
    

  Utfall Utfall 
  201208 201108 
Not 10   
Eget kapital   
Ingående eget kapital 141 737 160 126 
    
Anläggningskapital   
Anläggningstillgångar 711 820 697 705 
Långfristiga skulder, av-
sättningar -545 929 -500 873 
  165 891 196 833 
    
    
Rörelsekapital   
Omsättningstillgångar 82 482 71 503 
Kortfristiga skulder -92 031 -95 816 
  -9 549 -24 312 
    
Summa eget kapital 156 342 172 520 
    
    
Not 11   
Långfristiga skulder   
    
Låneskuld   
Ingående låneskuld 210 000 180 000 
Nyupplåning 20 000 30 000 
Amorteringar 0 0 
  230 000 210 000 
    
Fördelning på långivare   
Kommuninvest  -200 000 -180 000 
Stadshypotek -30 000 -30 000 
  -230 000 -210 000 
    
Aktuell ränta augusti 2,00% 2,92% 
    
Not 12   
Kortfristiga skulder   
Saldo kortfristiga skulder 
31 aug 128 191 111 545 
Diverse periodiseringar -36 490 -13 308 
Periodisering interna 
poster -1 518 -513 
Periodisering nämnderna 8 319 5 145 
Periodisering finansför-
valtningen -6 471 -7 053 
 Summa kortfr skulder 92 031 95 816 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

Kommunen 
Tranemo kommun följer den kommunala redovisningslagen 
och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Vissa avvikelser 
görs dock. Dessa kommenteras nedan. 

Periodisering av skatteintäkter 

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med rekom-
mendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisning av vissa lönekostnader 

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar som 
tjänats in i december 2011 kostnadsredovisas 2011. 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Till-
sammans med okompenserad övertid och därpå upplupen 
arbetsgivaravgift redovisas skulden som en kortfristig skuld. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Tillgång-
arna skrivs av med linjär avskrivning, det vill säga tillgångar-
na skrivs av med lika stora belopp varje år. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, bl a med vägledning från Sveriges Kommu-
ner och Landstings förslag till avskrivningstider. 

Avskrivningstider 
Datorer och servrar  3 år 
Maskiner o inventarier 5-10 år 
Fordon  5-10 år 
Verksamhetsfastigheter 10-50 år 
Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år 
Markanläggningar  20-50 år 
Mark  ingen avskrivning 

Licenser och IT-system redovisas bland maskiner och inventa-
rier. Inventarier av ringa värde (21 400 kr) har kostnadsförts 
direkt. 

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följaktligen 
inte anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som omsätt-
ningstillgångar. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar har 
minskat värdet av motsvarande tillgångar i balansräkningen. 
Detta ger en mer korrekt bild av kommunens exploateringsre-
dovisning över tid.  Den tillämpade redovisningsprincipen 
innebär ingen väsentlig påverkan på det ekonomiska resulta-
tet.  

Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatli-
gen medan VA-konsumtionsavgifter faktureras kvartalsvis. 

Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader 
uppstår. Flyktingbidrag intäktsförs det år det utbetalas. 

 

Avfallsdeponier 

Löpande avsättningar görs för återställande av de deponier 
som Tranemo kommun använder för avfallsförvaring. 2007 
träffades en överenskommelse beträffande hur stor andel av 
utgifterna för återställande av Änglarpsdeponin (som används 
gemensamt med Svenljunga kommun), som skall bekostas av 
Tranemo kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende 
avfallsdeponier redovisas som en avsättning i balansräkning-
en. 

Redovisning av pensioner 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att 
samtliga kommunens pensionsåtaganden ska redovisas i 
balansräkningen som avsättning. Beslutet överklagades till 
länsrätten i Vänersborg som under 2005 avgjorde ärendet till 
kommunens fördel. Rätten bedömde att det inte föreligger 
några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå 
som regleras i den kommunala redovisningslagen. 

Värderingen av kommunens pensionsförpliktelser görs med 
tillämpning av RIPS 07. 

Avtal om alternativ pensionslösning har träffats för vissa 
förvaltningschefer och andra medarbetare med motsvarande 
befattning. Avtalet är tecknat med utgångspunkt från PFA och 
är kostnadsneutralt för kommunen.  

Tranemo kommun har ingen pensionsförsäkring med 
överskottsmedel. 

Leasing 

Kommunen redovisar sina leasingavtal i allt väsentligt i enlig-
het med RKR 13.1. Tranemo kommun har inga finansiella 
leasing- eller hyresavtal av betydande värde överstigande tre 
år. Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella. 

Uppgift om ej uppsägningsbara operationella avtal, med en 
avtalstid överstigande tre år, lämnas i not. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) 
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och 
utformas enligt god redovisningssed. 

Koncernredovisningen omfattar kommunen samt bolag som 
kommunen på grund av andelsinnehav har ett väsentligt 
inflytande över. Ett väsentligt inflytande anses enligt praxis 
föreligga då kommunen har en röstandel överstigande 20 %. 
De redovisningsenheter, utöver kommunen, som ingår i 
koncernredovisningen är Tranemobostäder AB och Tranemo 
Utvecklings AB. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Enligt förvärvsmetoden värderas, 
vid förvärvstidpunkten, de övertagna nettotillgångarna i 
dotterföretaget till ett pris som motsvarar priset för dotterföre-
tagsandelarna i moderföretaget. Dotterföretagsandelarnas 
anskaffningspris har avräknats mot förvärvat eget kapital. 

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation 
8.2 om sammanställd redovisning. Dock görs ingen anpass-
ning av de kommunala bolagens avskrivningsprinciper till 
kommunens. Avvikelsen innebär ingen väsentlig påverkan på 
det ekonomiska resultatet. 
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PROGNOSÖVERSIKT PER SEKTION   
(Belopp i tkr)           

         
            

         
  Budget Prognos   Budget Prognos 

         
Verksamhetsområde 201204 201204   201208 201208 

         
            

         
Service- och näringslivssektionen -44 805   -45 640     -44 805   -47 238            
                     
Tekniska sektionen -67 879   -70 083     -67 879   -69 645            
                     
Lärandesektionen -232 595   -237 648     -232 595   -237 553            
                     
Omsorgssektionen -194 038   -200 161     -194 038   -203 547            
                     
Strategisektionen -6 512   -6 482     -6 512   -6 732            
                     
Delsumma -545 829   -560 014     -545 829   -564 715            

                     
Finansförvaltningen 549 790   557 086     549 790   574 578            
                     
SUMMA  3 961   -2 928     3 961   9 863            
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
(Belopp i tkr)             
              

  Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Verksamhetsområde 201108 201208 2011 2012 2012   
              
              
Service- och närings-
livssektionen -27 516 -31 878 -43 232 -44 805 -47 238 -2 433 
Periodiseringar -500 183         
Summa -28 016 -31 695 -43 232 -44 805 -47 238 -2 433 

              
Tekniska sektionen -44 697 -43 031 -68 569 -67 879 -69 645 -1 766 
Periodiseringar -1 339 -711         
Summa -46 036 -43 742 -68 569 -67 879 -69 645 -1 766 

              
Lärandesektionen -146 436 -150 352 -228 641 -232 595 -237 553 -4 958 
Periodiseringar -3 561 -5 135         
Summa -149 997 -155 487 -228 641 -232 595 -237 553 -4 958 

              
Omsorgssektionen -126 042 -133 143 -196 594 -194 038 -203 547 -9 509 
Periodiseringar 551 -1 396         
Summa -125 491 -134 539 -196 594 -194 038 -203 547 -9 509 

              
Strategisektionen -6 447 -4 273 -11 160 -6 512 -6 732 -220 
Periodiseringar -3 -19         
Summa -6 450 -4 292 -11 160 -6 512 -6 732 -220 
              
              
Delsumma -355 990 -369 754 -548 196 -545 829 -564 715 -18 886 

              
              
Finansförvaltningen 356 918 375 905 529 807 549 790 574 578 24 788 
Periodiseringar 11 467 8 455         
Summa  368 385 384 360 529 807 549 790 574 578 24 788 
              
              

SUMMA  12 395 14 606 -18 389 3 961 9 863 5 902 
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PERSONALREDOVISNING 

Antal anställda och omräknade  
heltider 

Antalet anställda(tillsvidare- och visstidsanställ-
da) uppgick till 1 066 personer den sista augusti 
2012. Detta är en minskning med 7 anställda från 
föregående år. 

 12-08-31 11-08-31 
Antal anställda  1 066 1 073 
   
 12-08-31 11-08-31 
Omräknade heltider 943 943 

 
Efter att andelen arbetade timmar har räknats om 
till heltider så ser vi att det inte är någon föränd-
ring från föregående år. 

 
Könsfördelning 

Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen 
är alltjämt mycket hög – mer än åtta av tio an-
ställda i kommunen är kvinnor.  

Andelen kvinnor och män i procent av det totala anta-
let anställda. 

 12-08-31 11-08-31 10-08-31 
Kvinnor 84,0 83,9 83,5 
Män 16,0 16,1 16,5 

 
Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 
ökat för både män och kvinnor jämfört med 2011. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

 12-08-31  11-08-31 

Kvinnor  87,8%   87,0% 

Män  95,4%   93,3% 

Medel  89,1%   88,0% 

      

Heltid och deltid 

Andelen heltidsanställda har minskat med en 
procentenhet från förgående år. 

 12-08-31 11-08-31 10-08-31 
Heltid 58% 59% 55% 
Deltid 42% 41% 45% 

 

Anställningsform 

Andelen tillsvidareanställda har ökat marginellt 
jämfört med föregående år. 

 12-08-31 11-08-31 10-08-31 
Tillsvidare 89,0 88,9 89,0 
Visstid 11,0 11,1 11,0 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har minskat något i år och hamnar 
på 3,88 %.  Andelen långtidssjukskrivna har 
minskat och ligger nu på 35,6 %. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder 

Ålder 2012 
jan-juli 

2011 
jan-juli 

    -29 3,8 3,0 
30-49 3,4 3,6 
50-65 4,3 4,5 
Summa 3,8 3,9 

 
Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön 

 2012 
jan-juli 

2011 
jan-juli 

Män 2,6 2,0 
Kvinnor 4,1 4,4 
Summa 3,8 3,9 

 

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

 2012 
jan-juli 

2011 
jan-juli 

Män 22,8 21,3 
Kvinnor 37,4 39,5 
Summa 35,6 37,8 

 
Personalkostnader 

Kontoklass 5, mkr (jan – aug) 

2010 281,6 
2011 289,1 
2012 282,5 

 
Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan – aug) 

2010 2,2 mkr  
2011 1,5 mkr  
2012 1,4 mkr  
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 
 
SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 

 

 Budget Prognos Resultat 

Summa drift 44 805 47 238 -2 433 

Summa investering   8 080      700   7 380 

 

Ekonomifunktionen beräknas visa ett sammanlagt 
överskott gentemot budget med 108 tkr. Detta härrör 
sig främst från en vakans på en ekonomtjänst samt 
lägre kostnader för kontorsmaterial, kopiering mm.   

För Kommunfullmäktige prognostiseras ett underskott 
på ca 300 tkr, till stor del beroende av att det saknas 
budgetering för tillfälliga beredningar. Avsatta medel 
för oförutsedda händelser beräknas generera ett över-
skott på ca 460 tkr och verksamheten för de förtroen-
devalda revisorerna beräknas ge ett överskott på 
150 tkr. Kommunfullmäktigeverksamheten i sin helhet 
beräknas ha en positiv avvikelse mot budget på 
363 tkr.  

Kommunstyrelsen beräknas generera ett underskott 
med 250 tkr, detta till följd av långa sammanträden, 
extra utskott och samråd samt extra insatser med an-
ledning av kvalitetsarbetet som pågår. Kommunstyrel-
sen oförutsett beräknas innebära ett överskott med 
476 tkr.   

Överförmyndarverksamheten beräknas vid årets slut 
visa på en negativ avvikelse med 250 tkr. Vilket främst 
beror på en engångskostnad för inträdet i samverkan 
samt ökade kostnader för uppdragstagare. Vid framti-
da budgetering bör en ramförändring ske med anled-
ning av den kommande höjda avgift till ÖIS (överför-
myndare i samverkan), införlivande av avtalsvillkor 
som ej tidigare budgeterats och fortsatt ökade kostna-
der för uppdragstagare på grund av samverkan och 
det höjda prisbasbeloppet. 

Administrationen för Medborgarservice och process-
stöd beräknas vid årets slut visa på en negativ avvikel-
se med 237 tkr. Vilket främst beror på ökade personal-
kostnader i samband med rekryteringen av ny funk-
tionschef. 

För att tillgodose medborgarnas behov av en effektiv 
handläggning av byggärenden utförs arbetet mestadels 
av konsulter, vilket innebär högre kostnader än budge-
terade vakanta tjänster. Vidare har en överenskommel-
se gjorts mellan kommunen och tidigare anställd vilket 
medfört att det totala överskridandet beräknas uppgå 
till 1 436 tkr.  

Med anledning av att SKL lämnat rekommendationer 
om att avvakta med uttagandet av byggsanktionsavgif-

ter har intäkterna beräknats understiga budget med 
367 tkr. Anledningen till avvaktandet är att Regerings-
kansliet väntas skicka ut en remiss med förslag på 
ändrade och sänkta sanktionsavgifter vilket även 
kommer att påverka budgeten i framtiden.  

Det nya taxesystemet för livsmedels och miljötillsyn 
beräknas ge intäkter på 37 tkr utöver budgeterat be-
lopp. 

Lönen för arbetsledaren på servicelaget är inte längre 
bidragsberättigat, vilket innebär att vi inte längre får 
bidrag från AMS på den lönen. Bidraget från Samord-
ningsförbundet täcker lönerna för Byggstenens an-
ställda men kostnaderna för hyra och övriga verksam-
hetskostnader täcks inte. Ovanstående beräknas resul-
tera i ett underskott på ca 400 tkr. 

Tjänsten som chef för Arbetsmarknadsfunktionen 
tillsätts från första oktober och ryms således inte inom 
budget. Detta medför en negativ avvikelse på ytterliga-
re ca 190 tkr. 

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

Avseende verksamheten för gemensamma personalåt-
gärder beräknas ett underskott på 180 tkr pga att vissa 
rekryteringar genomförts med hjälp av konsult samt 
högre kostnader för platsannonser än budgeterat.  

Åtgärder 

En rekryteringsprocess har inletts för att på sikt kunna 
begränsa konsultinsatserna på byggsidan. Förhopp-
ningen är att vakanta tjänster ska tillsättas och att 
handläggning av byggärenden tillgodoses av egen 
personal.  

De åtgärder som förslagsvis kan vidtas inom Arbets-
marknadsfunktionen är att verksamheten börjar ta 
betalt för utförda tjänster. Det är mestadels servicelaget 
som utför diverse tjänster främst till kommunens övri-
ga verksamheter, såsom reparation av cyklar, flyttning 
av möbler mm. Ytterligare en åtgärd är att minska 
antalet deltagare på servicelaget, men då måste det 
sättas i relation till att möjligheterna att utföra allt 
arbete som görs idag kommer att minska samt den 
förmodade negativa konsekvensen som kan uppstå för 
de individer som blir av med den meningsfulla aktivi-
teten.  
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TEKNISKA SEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser, tkr 
 Budget Prognos Resultat 

Gemensamt  -4 189 -5 124  -935 

Lokalförsörjning -24 675 -24 675 0 

Kost o lokalvård -25 375 -25 975 -600 

Gata/skog/park -13 210 -13 210 0 

Affärsverksamheter -430 -661 -231 

Summa drift -67 879 -69 645 -1 766 

Summa investering -82 359 -51 385 30 974 

 

För tekniska sektionen administration är prognosen ett 
underskott på  935 tkr beroende på att de beräknade 
besparingarna på administration inte fullt ut kan upp-
nås bl a p g a arbetsrättsliga regler. Återstående lön till 
utredningssekreterare belastar årets resultat. 

För lokalförsörjning beräknas i nuläget ett resultat 
enligt budget, dock under förutsättning att inga större 
underhållsarbeten måste utföras. 

Kost och lokalvård redovisar ett prognostiserat under-
skott på 600 tkr fördelat på 500 tkr på kost och 100 tkr 
på lokalvård.  

Underskottet på kost härrör sig främst till ökad livs-
medelskostnad. Totala inköp av ekologiska matvaror 
uppgick efter första halvåret till 13,3%, vilket innebär 
en högre kostnad men bidrar till att verksamheten 
närmar sig av regeringen fastställda klimatmål. I och 
med pågående omorganisation inom omsorgen kom-
mer lägenheter att bli vakanta vilket genererar intäkts-
bortfall för kostenheten. Vegetarisk mat har införts på 
prov på skolorna efter sommaren, vilket visat sig vara 
uppskattat. Detta medför en viss ökad kostnad. 

För lokalvård beror underskottet på att tidplanen för 
konkurrensutsättning av verksamheten inte kunnat 
följas. Trots detta beräknas ca 300 tkr av besparingen 
på 400 tkr kunna uppnås genom återhållsamhet inom 
verksamheten gällande materialinköp m m. I nuläget 
inväntas politiskt beslut på ev entreprenad. 

För VA-verksamheten beräknas årets resultat bli ett 
överskott på 300 tkr. Dock finns ackumulerade under-
skott äldre än 3 år på sammanlagt 531 tkr som bör 
skrivas bort mot årets resultat. 

Målavvikelser 

Då verksamheterna i kommunens lokaler förändras 
medför detta ökade kostnader för lokalförsörjningen i 
form av anpassningar och investeringar. Detta kan 
innebära problem att fullt ut anpassa lokalerna efter 
verksamheterna.  

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

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

Övergripande mål 

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

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

Avfallshanteringen har som mål att mängden avfall 
ska uppgå till högst 530 kg/hushåll/år. Prognosen för 
2012 visar på en minskning av mängden avfall i förhål-
lande till 2011, trots detta kommer förmodligen målet 
inte att infrias för 2012. Huruvida målet är realistiskt 
eller ej bör ses över, då färsk statistik visar på att av-
fallsmängderna i Sverige och vår omvärld kommer att 
öka. 

Åtgärder 

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

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

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

Priserna för toppbeläggningar har under det senaste 
året ökat med 15 % främst beroende på höga oljepriser. 
Då budgeten ökas med ca 1 % innebär detta att den yta 
som kan toppbeläggas minskar kraftigt jämfört med 
tidigare år för att hålla budget. 

Va-verksamhetens ackumulerade underskott uppgår 
till 3 240 tkr. För 2012 beräknas att detta underskott 
kan minskas med ca 300 tkr, det finns dock en stor 
osäkerhet gällande intäktsnivån då avläsning görs i 
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slutet av året. Arbetet med att minska kostnaderna 
pågår kontinuerligt.  

 

LÄRANDESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser, tkr 
 Budget Prognos Resultat 

Gymnasium 54 162 58 203 -4 041 

Förskola, grundskola, 
särskola 

135 601 136 813 -1 212 

Kultur och fritid 14 604 14 529         75 

Övergripande verk-
samhet 

28 228 28 008 220 

Summa drift 232 595 237 553 -4 958 

Summa investering 3 503 2 133 1 370 

 

Gymnasium – 4 041 tkr 

Prognosens kostnad 2012  för ungdomselever i andra 
kommuner och friskolor beräknas överskrida budget 
med 737 tkr. Antalet elever beräknas sjunka med 12 till 
225, men genomsnittskostnaden är högre, vilket gör att 
det ändå beräknas bli ett underskott. Intäkterna för 
elever i vår gymnasieskola från andra kommuner 
beräknas öka med 862 tkr, 5 elever mer än budgeterat 
samt högre genomsnittskostnad. Kostnaden för vuxen-
elever i andra kommuner beräknas bli 400 tkr högre än 
budget. Nettokostnaden för interkommunal ersättning 
förväntas bli ett underskott på 275 tkr. 

Återstående underskott, 3 766 tkr, hänför sig till verk-
samheten i vår egen gymnasieskola. Vid årets början 
beräknade gymnasiet att underskottet mot erhållen 
budgetram skulle bli 2 300 tkr, vilket också signalera-
des till politikerna. Underskottet beräknas nu öka med 
ytterligare 1 466 tkr beroende på ändrade förutsätt-
ningar. Exempel på detta är: enligt lag skall elever på 
yrkesprogrammen kunna läsa 300 poäng extra för att 
nå högskolebehörighet. Detta ser  vi  nu kommer att 
utnyttjas av ca  40-50 elever per år, merkostnad 294 tkr. 
Utökning av antal behörighetsgivande ämnen samt fler 
IM-elever, merkostnad 137 tkr.  Nettokostnad under 
ht-12 för ensamkommande flyktingbarn 266 tkr. Extra 
kostnader för KOP beroende på krav från socialstyrel-
sen, 182 tkr.  Åtgärder för att dämpa oro och konflikter, 
27 tkr. Neddragning inom administration kan ej göras 
under 2012, 200 tkr. Planerad budgetneddragning 
inom  Sfi-verksamheten som ej kunnat genomföras, 352 
tkr. 

Förskola, grundskola,särskola – 1 212 tkr 

Det beräknade underskottet hänför sig till förskolorna 
där vi på flera enheter har barn som kräver mycket 
extra stöd, i vissa fall en personal per barn. Solhagens 
förskola i Tranemo har förutom flera barn som kräver 

mycket extra stöd också utökat med en avdelning, 
vilket också kräver mer personal. 

Kultur och fritid + 75 tkr 

Överskottet beror  bl a på att det nya bibliotekssyste-
met har lägre driftskostnader än det gamla och även 
lägre driftskostnad 2012 än vad som var budgeterat. 

Övergripande verksamhet + 220 tkr 

Kostnader för grundskoleelever i andra kommuner 
beräknas överstiga budget med 617 tkr. Kostnad för 
vårdnadsbidrag beräknas bli 200 tkr över budget. På 
plussidan finns bl a lägre kostnad för lärarlyftet,  250 
tkr, lägre kostnad för bidrag till enskilda förskolorna 
än budgeterat, 492 tkr, minskad tjänst för skolpsykolo-
gen,  169 tkr. 

Övergripande mål 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 
har ökat något jämfört med förra året. Behörigheten 
delas upp i fyra olika grupper numera, sammantaget är 
det en liten förbättring. Andelen elever i gymnasiesko-
lan som fullföljt ett nationellt gymnasieprogram har 
ökat från 90 till 91%.  

Åtgärder 

 Det beräknade underskottet på gymnasiet är svårt att 
påverka. Det styrs mycket av elevernas val och statliga 
lagar och förordningar samt kommunalt slutna avtal.  

Inom skola och förskola är det en balansgång mellan 
kvalité och att vi ska ge barnen det stöd de behöver å 
ena sidan och ekonomin å andra sidan. Hösten måste 
präglas av återhållsamhet, men det ser svårt ut att nå 
budgetbalans 2012. 

 

OMSORGSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 Budget Prognos Resultat 

Gemensam inkl färd-
tjänst 

20 251 21 171 -920 

Äldreomsorg inkl HSL 87 560 86 160 1 400 

Beställd hemtjänst 19 264 22 264 -3 000 

Funktionsnedsättning 45 435 46 460 -1 025 

Individ- och familje-
omsorg 

21 528 27 492 -5 964 

Summa drift 194 038 203 547 -9 509 

Summa investering 1 489 1 489 0 

 

För gemensam verksamhet prognostiseras ett under-
skott på -920 tkr. Underskottet beror på kostnader för 
kvalitetsledningssystemet Stratsys samt ökad kostnad 
avseende biståndshandläggning, där förstärkning av 
enheten har gjorts för att möta upp sjukdom och ökat 
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ärendeinflöde. Ett visst underskott har uppstått för 
ökade kostnader för områdeschefer LSS/socialpsyk, 
med anledning av sjukskrivning/uppsägning. När det 
gäller bostadsanpassning så sker en kraftig ökning av 
antalet ärenden, vilket ses som en naturlig följd av ett 
ökat kvarboende i det egna hemmet. En orsak är också 
att vi under året har haft ett omfattande ärende, som 
inneburit en kostnad av ca 500 tkr.  

Efter första tertialet beräknas årets underskott av be-
ställd hemtjänst bli ca – 3000 tkr. Ett ökat ärendeinflöde 
i kombination med ett ökat kvarboende i det egna 
hemmet är en förklaring till underskottet. Ytterligare 
en förklaring kan ligga i ett systemfel, där schablonise-
ring och samordning av insatser behöver ses över för 
att säkerställa att för hög ersättning inte går ut till 
utföraren.  

För LSS inkl. socialt stöd beräknas ett underskott av 
sammanlagt 1025 tkr. Framförallt ligger underskottet 
inom personlig assistans.  Indragna timmar från För-
säkringskassan, ersätts till viss del av assistans enligt 
LSS.  Servicebostad LSS har ett ökat antal boende och 
därmed finns behov av en förtätning av personal. 
Korttidsverksamheten har under ett par år belastats 
med ett sparbeting om 250 tkr som tillsammans med 
lokalkostnader bidrar till underskott. I slutet av 2012 
kommer all korttidsverksamhet att samordnas vid 
Resurscentrum, vilket ger förutsättningar för en budget 
i balans under kommande år. 

När det gäller IFO-avdelningen så beräknas efter andra 
tertialen ett underskott av – 5 964 tkr. Kostnadsökning-
en berör främst försörjningsstödet/arbetsmarknads-
åtgärder och institutionsvården.  

Aktuella personer som uppbär försörjningsstöd initie-
ras till arbetsmarknadsfunktionen, som sedan tar över 
arbetet med att introducera personen till arbetsnära 
insatser samt ansvarar för anställning och uppföljning. 
Löneutbetalning sker från IFO, men övrigt ansvar vilar 
på arbetsmarknadsfunktionen. Uppföljning av de 
utgifter som utan arbetsmarknadsåtgärder hade tillfal-
lit försörjningsstödet, följs upp löpande per individ. 
Arbetsmarknadsverkets bidrag för anställningarna 
redovisas under arbetsmarknadsfunktionen och an-
vänds i nuläget till löner för de två medarbetare som 
arbetar med arbetsmarknadsåtgärderna. Det är i dags-
läget ett problem att kostnaderna initialt är högre när 
man arbetar förebyggande med arbetsmarknadsåtgär-
der och att ingen budget för ändamålet tillförts vid 
uppstart. Det beräknade underskottet har sedan första 
tertialens uppföljning ökat i hög grad, beroende av ett 
större antal anställningar. Inför kommande budgetpla-
nering är intentionen att redovisa såväl kostnader som 
intäkter inom arbetsmarknadsfunktionen, för att öka 
förståelsen för sammanhangen. De ekonomiska incita-
menten finns inom försörjningsstödet, vilket medför ett 
ekonomiskt ansvarstagande från omsorgssektionens 
sida. Sektionerna planerar för en genomgripande ut-
värdering av verksamheten under de kommande må-

naderna, för att tydliggöra såväl positiva som negativa 
erfarenheter och ge förslag på förbättringsområden.  

Kostnader för institutionsplaceringar ökar och förvän-
tas ge 2 mkr i underskott under året. Trots omfattande 
insatser lyckas vi inte fullt ut möta behoven på hem-
maplan när det gäller barn och ungdomar. Även när 
det gäller personer med samsjuklighet saknar vi idag 
verksamhet som möter upp behovet av dygnetrunt-
vård, vilket medfört externa placeringar. 

Åtgärder 

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

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

 

STRATEGISEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 Budget Prognos Resultat 

Summa drift      6 512          6 732  -220 

Summa investering    

 

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

Åtgärder 

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

Målavvikelser 

Inga av de övergipande mål för god ekonomisk hus-
hållning som finns angivna i budgeten berör direkt 
strategisektionens verksamhet. Inom sektionen pågår 
därför ett arbete med att ta fram mål för sektionens 
verksamhet vilka kan ligga till grund för årliga av-
stämningar. 

Sammantaget kan dock konstateras att de två första 
tertialen inneburit ett intensivt arbete inom sektionens 
olika delar. Breda utvecklingsprojekt tillsammans med 
framtagning av konkreta åtgärdspaket pågår inom 
turistverksamheten. En ny internationell policy har 
tagits fram och WEPA processen har genomförts till-
sammans med West Sweden. Nu ska detta leda till 
konkreta projektansökningar. Flera planer har blivit 
klara för utställning eller antagande. Inom folkhälso- 
och miljöområdet har bl a ett internationellt ungdoms-
läger genomförts och diskussionerna pågår om ett nytt 
folkhälsoavtal. Inom demokrati- och visionsberedning-
en har arbetet med lokala miljömål inletts. Även efter 
det förändrade ägarskapet till Västtrafik krävs fortsatt 
minst lika stort engagemang och aktivitet från kom-
munen för att påverka utvecklingen av kollektivtrafi-
ken. 

 

TRANEMOBOSTÄDER 
Tranemobostäder AB redovisar i delårsprognos II ett 
underskott för 2012 på 1,8 mkr. Det är framförallt 
tillkommande större fastighetsåtgärder som medverkar 
till underskottet. Vidare bidrar lägre hyresintäkter efter 
hyresförhandling liksom högre vakanser på lokaler än 
budgeterat till budgetavvikelsen. Rekryteringskostna-
der i samband med VD-tillsättning och kostnader i 
samband med långtidssjukskrivning är ytterligare 
förklaringar. En reavinst vid försäljning av fastigheter 
och en lägre räntenivå än budgeterat reducerar under-
skottet. Uppvärmningskostnader liksom kostnader för 
OVK-åtgärder och radonmätning bidrar också till att 
minska det prognostiserade underskottet. Likviditeten 
är svag och inom den närmaste tiden kommer bolaget 
att vara i behov av att låna upp mer kapital för att bära 
planerade och redan utförda investeringar.  

Marknad 

Lägre hyresintäkter än budgeterat, drygt 300 tkr, beror 
på att hyresförhandlingens resultat blev lägre än för-
väntat. Hyresförlusterna avviker mot budget  med ca 
300 tkr. Det är framförallt uthyrningen av lokaler som 
avviker mot budget. Lokalvakanserna uppgår till ca 20 
%.  Lägenhetsvakanserna uppgår till 5,4 %, vilket är en 
förbättring jämfört med prognos I, vakansgraden upp-
gick då till 6 %. Bolaget har idag fem vakanta radhus-
fastigheter ute till försäljning via mäklare enligt bola-
gets strategiska plan. Under sommaren har också två 

fastigheter försålts i Dalstorp respektive Ljungsarp 
med en reavinst på drygt 600 tkr. 

Personal 

Tranemobostäder har 16 tillsvidareanställda och 1 
visstidsanställd. Under sommarmånaderna har också 
skolungdom arbetat med den yttre skötseln på våra 
fastigheter. Under året har ny VD rekryterats till bola-
get. Tjänsten som VD har under delar av året varit 
vakant men upprätthållits av bolagets ordförande. 
Personalkostnaderna beräknas totalt motsvara budget, 
även om rekryteringskostnaderna överstiger budgete-
rad nivå.  

Förvaltningskostnader/Investeringar 

För förvaltningskostnaderna prognostiseras ett under-
skott på 1,4 mkr. Det är framförallt tillkommande 
styrelsebeslut gällande fönsterbyte på Trädgårdsgatan 
i höst som förklarar avvikelsen. Andra större planerade 
åtgärder är takbytet på Solgårdsgatan 17 i Tranemo 
som färdigställts under sommaren samt tillgänglig-
hetsanpassning inkl underhåll av fasad, tak och fönster 
av Liljerydsgatan 1 i Grimsås. Värmeinstallation på 
Radhusvägen/Salängsgatan i Länghem är ytterligare 
ett pågående projekt som beräknas vara avslutat i höst. 
Målning av fasader och fönster, byte av vitvaror samt 
uppdatering av utemiljöer är områden som vi ständigt 
arbetar med.   

Uppvärmningskostnader har inte fallit ut som budget 
och förklaras av att årets klimat än så länge varit gynn-
samt. Prognosen bygger på ett fortsatt klimatmässigt 
normalår. För åtgärder som OVK och radonmätningar 
visar prognosen ett överskott. Uteblivna försäkrings-
skador har medfört att budget för självrisk och ej ersat-
ta försäkringskostnader återförts i viss mån. Ökade 
kostnader för bevakningstjänster och projekterings-
kostnader visar på underskott gentemot budget.  

En förutsättning för prognosen är att fönster aktiveras 
med 30 % medan övriga större underhållsprojekt akti-
veras till hälften. Värmeinstallationen i Länghem akti-
veras i sin helhet med en avskrivningstid på 10 år.  

Finansiering 

Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 137 mkr. Av 
dessa löper 100 mkr med en fast ränta på 2,46 % medan 
resterande har en rörlig ränta som per augusti uppgick 
till 2,33 %. Amortering sker med 800 tkr per år. Den 
totala snitträntan för bolaget har sänkts från 2,55 % vid 
årsskiftet till 2,47 % i augusti. Under hösten kommer 
bolaget mot bakgrund av omfattande renoveringsbe-
hov att utöka sin låneportfölj och  i samband härmed 
anpassa låneportföljen gentemot kommunens framtag-
na finanspolicy.  
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TRANEMO UTVECKLINGS AB 
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen 
till ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och 
sälja fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel 
och tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed 
sammanhängande verksamhet.  

Fastighetsbeståndet 

Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande 
fastigheter: 

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

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

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

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

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

• Lagmanshaga 1:13 i Ljungsarp 
Fastigheten köptes från kommunen i april 2011. 
Fastigheten är såld under 2012, med tillträdesdag i 
maj. 

Ekonomiskt utfall 

Företagets ekonomiska prognos visar på ett överskott 
med 323 tkr före skatt. Efter skatt slutar det ekonomis-
ka resultatet på plus/minus noll enligt prognosen. 

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

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

Ägardirektivet att bolaget ska arbeta för konsolidering 
och för att stärka soliditeten beräknas uppnås under 
2012 – balansomslutningen minskar genom att två 
fastigheter har sålts under året. 

Framtiden 

Verksamheten förväntas ge ett fortsatt positivt ekono-
miskt resultat de kommande åren. 

En av bolagets hyresgäster är under rekonstruktion. 
Utfallet av denna process kommer att påverka TUAB:s 
ekonomi. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
 

 Prognos 
2012 

Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN    
Offentligt skyddat arbete, st 8 9 10 
Nystartsjobb, st 17 9 - 
Anställda, lönebidrag, st 
Jobbgaranti, st 
Försäkrade byggnaders värde, mkr 
Rekrytering (antal tjänster) 
Antal diarieförda bygglov 

15 
9 

1 773 
100 
125 

16 
8 

1 862 
115 
118 

18 
- 

1 812 
110 
121 

TEKNISKA SEKTIONEN 
   

Fjärrvärme    

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

VA-verksamhet    

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

Renhållning    

Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 658 1 661 1 646 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 450 2 442 2 425 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 498 497 492 

Kost    

Antal lunchportioner/dag barnomsorg/skola 2 465 2 465 * 

Antal lunchportioner/dag äldreomsorg 310  315 * 

Antal abonnenter kyld mat 70 65 * 

Gator och vägar/skog    

Gator och vägar (km) 90,7 90,7** 73,7 
GC-vägar inkl banvall (km) 64 63,5** * 
Vinterväghållning (km) 132 132*** 73,7 
Kostnad per kilometer (kr) 8 400 11 443 23 672 
Belysning, antal ljuspunkter 4 188 4 188 4 135 
Skogsinnehav (ha) 630 630 630 
    
*Uppgift saknas 
**Efter inventering av samtliga gator och GC-vägar 
***Gator, gc-vägar 36 km samt 5 km banvall 
 

   

LÄRANDESEKTIONEN    
Grundskolan    
Antal elever i grundskolan  1 289 1 308 1 301 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  92 405 88 718 89 642 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 43 630 41 603 41 677 
Gymnasieskolan    
Antal elever i gymnasieutbildning, ungdomsgymnasiet 521 590 622 
Antal elever i Tranemo gymnasieskola 298 352 415 
Total kostnad per ungdomselev i kr 119 621 103 273 101 639 
varav undervisningskostnad per elev i kr 61 578 52 839 52 031 
Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg    
Antal inskrivna barn i förskolan, 15 okt  446 419 412 
Bruttokostnad per barn i förskolan i kr 99 450 99 192 99 020 
Antal inskrivna barn i fritidshem, 15 okt 345 354 345 
Bruttokostnad per barn i fritidshem i kr 38 007 34 400 33 875 
Antal barn i kommunal pedagogisk verksamhet (famil-
jedaghem)   

22 26 45 

 Prognos 
2012 

Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

Bruttokostnad per barn i kommunal pedagogisk verk-
samhet (kr) 

59 458 60 973 59 226 

Antal barn i enskilda förskolor  81 88 50 
Bidrag per barn till enskilda förskolor (kr) 88 888 74 045 84 910 
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 2:a tertial 

2012 
Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

OMSORGSSEKTIONEN    
Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 403 432 468 
Antal enkelresor 3260 5 349 5 844 
Nettokostnad/enkelresor 269 283 254 
Riksfärdtjänst    
antal personer 21 47 26 
antal enkelresor 110 214 157 
Nettokostnad/enkelresa 1949 1 849 1 830 
Övrigt    
Antal beställda hemtjänsttimmar 49 703 54 217 - 
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl  
rehab platser 

 
85% 73% 

        
79% 

    
Institutionsvård barn/unga     
Antal  9* 8 4*** 
Antal vårddagar 963 1 268 715*** 
Genomsnittlig dygnskostnad 3728** 2 903 3 403*** 
Institutionsvård vuxna    
Antal 7*** 8 11 
Antal vårddagar 1404 1 440 1 074 
Genomsnittlig dygnskostnad 1141 1 514 1 514 
Familjehem barn/unga    
Antal barn/unga 14 13 12 
Antal vårddagar 2811 4 035 4 176 
Genomsnittlig dygnskostnad  376 367 
Familjehem vuxna    
Antal  4**** 0 1 
Antal vårddagar 462 0 66 
Genomsnittlig dygnskostnad  0 1 795 
Försörjningsstöd    
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 92 86 87 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 6 975 6 138 5 430  
Försörjningsstöd flyktingar    
Antal hushåll 19 30 28 
Antal nya ärenden 11 i.u 17 
Genomsnittlig kostnad per hushåll/månad, kr 6 218 7 178 8 285 
    
***) 1 vuxen ingår (förälder-barnplacering)  
*9 placeringar, men ett barn har varit placerat tre 
gånger och ett barn har varit placerat två gånger så det 
avser endast 6 barn 
**i beloppet ingår även kostnaden för en familjeplacer-
ing, där kostnaden även innefattar föräldrarna 
***7 placeringar, men en person har varit placerad på 
två institutioner – så det avser 6 personer 
****avser placerade barn som fyllt 18 år  
 

   

    

 Prognos 
2012 

Utfall 
2011 

Utfall 
2010 

STRATEGISEKTIONEN    
Turistbyrån    
Antal besök 3 900 3 430 3 126 
Antal mejl 1 350 1 347 583 
Antal webbesök 15 000 14 600 10 000 
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2012 inklusive ombudgeteringar uppgår till 95,4 mkr. 

Bokslutsprognos investeringar (Belopp i tkr) 
 Utfall  Boksluts-  
 120831 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 30 973 82 359 51 385 30 974 
     
Servicesektionen 0 8 080 700 7 380 
     
Lärandesektionen 201 3 503 2 133 1 370 
     
Omsorgssektionen 812 1 489 1 489 0 
     
TOTALT 31 986 95 431 55 707 39 724 
     
 
 
Kommentarer
Investeringsbudgeten 2012 omfattar totalt 95,4 mkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 39,7 mkr. Un-
der de två första tertialen har 32 mkr (34%) förbrukats. 

En relativt stor del av investeringsbudgeten är fördelad 
på ett mindre antal projekt. Prognosen för de aktuella 
projekten redovisas nedan.  

Nedan redovisas kommentarer till investeringsbud-
get/prognos sektionsvis. 

Tekniska sektionen 
Av budgeterade medel 82,3 mkr beräknas 51,4 mkr 
förbrukas under året.  

Under 2012 kommer värmesystemet på Länghems 
skola att bytas ut. Den största delen av arbeten i köket 
beräknas utföras under sommaren 2013. Köket är även 
i stort behov av renovering, samordningsvinster går att 
göra om dessa renoveringar görs samtidigt som venti-
lationen byts. Beräknad kostnad under 2012 är 3 000 
tkr. 

Ombyggnation av vårdcentralen pågår. Projektet be-
räknas bli dyrare än budgeterat då de oförutsedda 
kostnaderna ökat, bl a har fuktskador upptäckts under 
arbetets gång. En omkonstruktion av taket är nödvän-
dig för att undvika fortsatta skador.  

Anbud på byggnation av reningsverk i Dalstorp in-
fordras under september, byggstart är beräknad till 
november.  

Kapitalkostnaderna för VA-verksamheten har under de 
senaste åren ökat kraftigt (från ca 5 000 tkr 2005 till ca 
8 400 tkr 2011).  Jämfört med den driftkostnadsberäk-
ning som gjordes i samband med VA-strategin har 
driftkostnaderna ökat betydligt mer än intäkterna. VA-
strategin bör därför gås igenom och vissa åtgärder 
omprövas alternativt utföras senare än beräknat. 

Glasets Hus invigdes i början av sommaren, f n pågår 
byggnation av skateramp. Kostnaden beräknas bli ca 
400 tkr över budget. 

Servicesektionen 
För Service- och näringslivssektionen beräknas ett 
överskott med 7 380 tkr, främst beroende på att en stor 
del av investeringspotterna inte beräknas utnyttjas 
samt att inget markförvärv planeras. 

Lärandesektionen 
Lärandesektionens investeringar beräknas bli 2 133 tkr, 
vilket är 1 370 tkr lägre än budget. Överskottet beror på 
att överförda medel från tidigare år ej beräknas utnytt-
jas. 

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

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Överföringsledningar 5 028 2 000 3 028 
Energibesparande åtgärder 8 771 3 000 5 771 
Ombyggnad Vårdcentralen 13 501 3 000 10 501 
Glashuset Limmared 13 538 13 938 -400 
Pumpstationer o va-verk 7 103 4 000 3 103 
 47 941 25 938 22 003 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2012-06-30 
 
Befolkningsutveckling 2005-2012 

2005-12-31 
2006-12-31 
2007-12-31 
2008-12-31 
2009-12-31 
2010-12-31 

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

2011-12-31 11 606 
2012-06-30 11 601 
Befolkningsförändring 2012 -5 
 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2010 samt kvartal 1-2 2011 
         
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv  
Levande födda 23 31 23 22 99 34 35  
Avlidna 41 25 19 35 120 29 38  
Födelsenetto -18 6 4 -13 -21 5 -3  
         
Inflyttade 129 139 154 110 532 96 117  
Utflyttade 131 107 153 101 492 124 96  
Flyttningsnetto -2 32 1 9 40 -28 21  
         
Summa -20 38 5 -4 19 -23 18  
 

 

Befolkningsfördelning vissa åldrar 

2004 2007 2009 2010 2011 

1-6 år 742 681 686 696 726 

7-15 år 1 515 1 387 1 272 1 222 1 216 

16-18 år 480 549 551 549 521 

85- år 363 386 407 411 410 
 

     

      
      
      
      

Arbetsmarknad per 31/8 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Öppet arbetslösa 1,1% 0,8% 1,1% 3,8% 2,4% 2,3% 2,2% 
Andel i program 1,1% 0,4% 0,3% 1,2% 1,9% 1,3% 1,2% 
Summa 2,2% 1,2% 1,4% 5,0% 4,3% 3,6% 3,4% 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun ska budget- och verksamhetsuppföljningarna inkludera en 
finansiell rapport. 

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2012-08-31 
 

Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  

Kortfristig upplåning 0  Bank 31 544 
Långfristig upplåning 230 000  Övrigt 867 
TOTAL UPPLÅNING 230 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 56 411 

     

   Medelsförvaltning  

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

 

Kortfristig utlåning 0    
Långfristig utlåning 64 100    

TOTAL UTLÅNING 64 100    

   Prognostiserad genomsnittlig 
NETTOLÅNESKULD 165 900  ränta 2012: 2,7% 

 

 

 

Kommunens låneskuld per 2012-08-31 uppgår till 230 
mkr. Låneskulden är därmed 20 mkr än vid årsskiftet. 
Denna ökning av låneskulden skedde i juni. Per den 31 
augusti hade kommunen lånat ut medel om samman-
taget 64,1 mkr till kommunens helägda bolag Tranemo 
Utvecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB är 6,2 
mkr lägre jämfört med årsskiftet. Kommunens ”egna” 
nettolåneskuld har följaktligen ökat med drygt 26 mkr 
hittills under året.  

Tillsammans med den checkkredit som kommunen har 
tillgång till så har likviditeten under året varit på en 
tillräcklig nivå för att kommunens betalningsberedskap 
ska kunna anses vara säkerställd. 

  

Låneskuld/nettolåneskuld 
2008-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms inte behöva utökas 
ytterligare under 2012. Utlåningen till TUAB förväntas 
uppgå till cirka 64 mkr (samma nivå som idag) vid 
kommande årsskifte. Den beräknade ”nettolåneskul-
den” för kommunen per 2012-12-31 väntas följaktligen 
uppgå till dagens nivå - cirka 166 mkr .
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

      BNP       KPI       Arbetslöshet 

   2012 2013  2012 2013  2012 2013 
Riksbanken sep  1,5 1,9  1,2 1,3  7,6 7,6 

Nordea sep  1,2 1,8  1,2 1,2  7,7 8,0 

KI aug  1,3 1,8  1,1 0,8  7,6 7,9 

Regeringen aug  1,6 2,7  1,0 1,2  7,6 7,5 

Swedbank aug  1,6 1,6  1,2 1,8  7,5 7,7 

SKL aug  1,8 2,0  1,1 1,0  7,6 7,8 

Genomsnitt   1,5 2,0  1,1 1,2  7,6 7,8 
 
 

 
Skatteunderlagsprognoser 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011–2016 

SKL, aug 2012 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 25,6 

ESV, jun 2012 3,3 4,1 3,6 3,8 4,4 4,5 26,2 

SKL, apr 2012 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 25,3 

VP, apr 2012 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 27,3 

BP, sep 2011 2,3* 3,3*  

 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Regeringen (vårpropositionen) 
3.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
Stibor 3 mån 
2011-09-01 – 2012-08-31 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
2003-2012 

 
 
 
 
Konsumentprisindex, inflationstakt 
aug 2011– jul 2012 
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