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Tioårsöversikt kommunen

TIOÅRSÖVERSIKT - KOMMUNEN

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Resultat, tkr 3) - 9 000 13 594 3 824 9 623 8 066 10 141 10 352 3 120 5 595 1 183

Nettoinvesteringar, mkr 48,7 62,1 54,6 31,0 33,1 32,1 29,8 31,6 14,9 56,5

Ökning nettokostnader, % 1) 6,4 3,5 2,4 4,4 6,3 6,6 5,1 5,6 6,3 0,1

Ökning skatteintäkter, % 5,3 3,4 2,5 16,6 3,4 5,6 6,6 5,4 5,6 0,7

Totala tillgångar, mkr 529,6 530,9 489,0 470,0 448,3 441,9 445,2 418,8 403,4 398,0
varav

Omsättningstillgångar, mkr 47,8 54,6 46,6 57,0 69,6 54,1 92,5 69,6 69,7 57,6
Anläggningstillgångar, mkr 481,8 476,3 442,4 413,0 378,7 387,9 352,7 349,3 333,7 340,4

Totala skulder, mkr 363,9 356,2 133,5 118,2 106,2 108,1 105,7 93,5 81,2 204,3

varav

Kortfristiga skulder, mkr 104,5 117,3 98,6 95,7 82 77,6 86,4 60,6 57,5 55,6
Långfristiga skulder, mkr 10,9 11,7 9,7 0,0 2,7 10,0 16,5 17,0 18,2 25,8

Soliditet 31,3 30,2 30,0 31,4 32,4 32,7 30,4 28,8 42,5 45,8

Personalkostnader, mkr 1) 378,6 358,6 336,3 312,1 304,6 286,5 273,9 272,8 253,4 236,1

Utdebitering, kr/skkr 2) 20,75 20,75 20,75 20,75 20,23 20,23 20,23 20,23 20,05 20,05

Antal invånare 11 742 11 804 11 894 11 887 11 988 12 016 12 037 12 026 12 124 12 070

1) Orsaker till ökning:
– nya bestämmelser för redovisning av särskild

löneskatt samt ökning av semester- och
övertidsskulden 1999.

2) Skatteväxlingar med landstinget:

– 1999 Primärvård samt naturbruks- och

3) I resultatet för 2006 ingår extraordinära
pensionskostnader (15,1 mkr) m a a förändrade

beräkningsgrunder.

vårdgymnasium: 0,18 skkr

Omslag:

Konstverket Dansen, skapat av smeden och konstnären Bengt Gustafsson, pryder gården i
Tranemobostäders nyaste bostadsområde Kalvängen. Kalvängen invigdes den 16 augusti 2006

och samtidigt avtäcktes Dansen.

Foto: Anette Nordberg
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ORGANISATION

Kommun-

fullmäktige

Kommun-
revision

Kommun-
styrelse

Miljö- och
bygg-
nämnd

Omsorgs-
nämnd

Bildnings-
nämnd

Valnämnd

Kommunstyrelseförvaltning

Samhälls-
byggnad

Bered-
ning/in-
formation

Ekonomi Personal IT

Tranemobostäder AB

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter, samt att ha
uppsikt över nämnders och kommunägda bolags verk-
samhet.

Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvalt-
ningen.

Kommunkoncernen

Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar
utöver kommunen även Tranemobostäder AB och Tra-
nemo Utvecklings AB.

Individ- och
familje-
nämnd

Tranemo Utvecklings AB

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i
Tranemo kommun. I fullmäktige finns 37 ledamöter.

I Tranemo kommunfullmäktige finns en borgerlig majo-
ritet. Kommunfullmäktige består av 48,6% kvinnor och
51,4% män. Tre av nämnderna, bildningsnämnden, om-
sorgsnämnden och individ- och familjenämnden har

Mandatfördelning kommunfullmäktige

2006 2002

Centerpartiet 11 10
Moderaterna 6 5
Folkpartiet 2 2
Kristdemokraterna 2 3
Miljöpartiet 0 1
Vänsterpartiet 1 1
Socialdemokraterna 14 15
Sverigedemokraterna 1 -
Summa 37 37

kvinnlig majoritet. I bildningsnämnden och individ- och 
familjenämnden är nämndsordföranden kvinna. 
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ÅR 2006 I KORTHET

Tranemo kommun har en förhållandevis stark finansiell
ställning om man jämför med övriga kommuner i landet.
Tranemo kommuns soliditet är ca 20 procentenheter
högre än kommungenomsnittet.

Några viktiga händelser under 2006

• Befolkningsmängden i kommunen minskade med 62
invånare under 2006 (2005: -90) och kommunens
befolkning uppgick därmed till 11 742 invånare vid
årsskiftet. Även sett över en så lång period som 30 år
så har invånarantalet i kommunen minskat.
1976-12-31 uppgick invånarantalet i kommunen till
11 933 invånare.

• Ohälsotalet i kommunen sjönk marginellt under
2006. Liksom förra året är ohälsotalet i kommunen
det lägsta i Västra Götaland. 2006 uppgick ohälsota-
let i kommunen till 35,0 dagar per år (2005: 35,1).
Det genomsnittliga ohälsotalet i Västra Götaland var
41,3 dagar/år.

• Arbetslösheten i kommunen minskade under 2006,
och är lägst i hela Sverige om man ser till den öppna
arbetslösheten. I december 2006 var den totala ar-
betslösheten i kommunen 2,1 % (dec 2005: 3,1 %).
Andelen öppet arbetslösa uppgick till 1,2 % (2005:
1,8%). Ungdomsarbetslösheten uppgick till 2,4 pro-
cent i december 2006 (2005: 5,7 %).

Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun
2006 uppgick till -9,0 mkr (2005: 13,6 mkr). Att resultatet
för 2006 är negativt är kopplat till stora jämförelsestöran-
de pensionskostnader (se vidare på sida 15 under rubri-
ken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktelser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
8,3 mkr, vilket är en resultatförsämring med 7,3 mkr
jämfört med året innan. Den främsta orsaken till resultat-
försämringen är att det under året togs beslut om till-
kommande engångskostnader i storleksordningen 9 mkr,
som belastar 2006 års resultat. För kommunkoncernen
(kommunen, Tranemobostäder AB och Tranemo Ut-
vecklings AB) uppgick det ekonomiska resultatet till

Omsättningen år 2006 uppgick för kommunen till 585
mkr (2005: 557 mkr). Koncernens omsättning var 619
mkr (2005: 590 mkr).

Nämndernas budgetavvikelser var små. Sammanta-
get var nämndernas ekonomiska utfall 2006 2,3 mkr
bättre än budgeterat. Endast omsorgsnämnden redovisar
underskott mot budget, vilket är kopplat till ett antal
kostnadskrävande individärenden som sammantaget
inneburit kostnader på 2,2 mkr.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett ekonomiskt noll-
resultat, medan övriga nämnder har budgetavvikelser
som ligger mellan 0,7-1,5 mkr.

Budgetutfall 2006, mkr

Budget-
utfall

Kommunstyrelse 1,0
Bildningsnämnd 0,7
Individ- och familjenämnd 1,5
Omsorgsnämnd -0,9
Miljö- och byggnämnd 0,0
Summa 2,3

Nämnderna har under flera år redovisat väldigt små, och
oftast positiva, avvikelser. I tabellen nedan redovisas
nämndernas sammantagna budgetavvikelser de senaste
åren.

Budgetutfall
nämnderna, mkr

2002 1,4
2003 -1,7
2004 0,0
2005 5,8
2006 2,3

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 2,2
mkr högre än budgeterat.

Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var 0,3
mkr bättre än budgeterat.

Årets investeringar 2006 uppgick till 48,7 mkr
(2005: 62,1 mkr). De största investeringarna under året
var ombyggnaden av Tranängskolan (16,7 mkr), renove-
ringen av Gudarpsgården (8,6 mkr) och Tåstarps vatten-
verk (4,8 mkr).

Kommunens låneskuld vid årsskiftet 2006/2007 upp-
gick till 0 mkr. Detta innebär ingen förändring jämfört
med förra årsskiftet. Kommunkoncernens totala låneskuld
var vid årsskiftet 152 mkr (2005: 139 mkr). En låneskuld
på 152 mkr motsvarar 12 904 kronor per invånare (2005:
11 742 kr).

Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden)
uppgick i bokslutet för 2006 till 31 procent (2005: 30 %).
För koncernen uppgick soliditeten (inklusive hela pen-
sionsskulden) till 26 procent (2005: 26 %).

Kommunalskatten i Tranemo uppgick under 2006 till
totalt 31,20%. Genomsnittet i länet var 32,02%, medan
riksgenomsnittet var 31,60%.

-7,1 mkr (2005: 16,3 mkr). 
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Grunden för en positiv utveckling av kommunen är
att invånarna upplever att de har goda möjligheter till
bra arbete, att de har ett tryggt och trivsamt boende i
en fin miljö och att kommunens verksamheter erbju-
der en god service. I Tranemo finns detta.

För att ytterligare utveckla kvalitén i vår verksamhet
har vi under året infört tjänstegarantier och uppma-
nat till åsikter om verksamheten. Dessutom har vi
inlett samarbete med grannkommunerna i kvalitets-
nätverket ”Gränslös”.

Det är min förhoppning att den positiva anda som
finns i kommunen skall förstärkas och att befolk-
ningsutvecklingen vänds till plussiffror.

Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda
för ett gott arbete och stort engagemang under 2006.

Crister Persson (c)

Ett orosmoment för framtiden är det kommunala
skatteutjämningssystemet. Det liggande förslaget
innebär nämligen att betydande resurser omfördelas
från t ex Tranemo till redan rika kommuner, t ex
Danderyd, Lidingö och Vellinge. Mer av den varan
och vi får problem att utveckla vår kommun.

Slutligen kan konstateras att resultatet 2006 visar att
Tranemo kommun har goda möjligheter att möta
medborgarnas krav på verksamhet och service. Det
känns bra, också för en oppositionspolitiker!

Claes Redberg (s)

Kommunstyrelsens ordförande
Det har varit ett år med fortsatt stark utveckling för
företagen i kommunen.

Arbetslösheten har under 2006 varit lägst i landet. Vi
har låga ohälsotal och en ekonomi som är stark och
sund.

Nämnderna visar ett bra resultat för 2006 med god
verksamhetsuppfyllelse och budgetföljsamhet.

varav kan nämnas som de största projekten ombygg-
nad av Tranängskolan och Gudarpsgården.

För framtiden är målsättningen att kommunen skall
utvecklas och att vi bibehåller en god ekonomi för
att klara kommande drifts- och investeringskostnader
utan att vi ska belasta kommande generationer.

Kommunen har även under 2007 en hög invester-
ingsnivå, på 60 miljoner kronor, avseende bl a fort-
satt ombyggnad Tranängskolan, tillbyggnad försko-
lor, utbyggnad fjärrvärme- och vatten och avlopps-
nät, iordningställande och asfaltering av banvallar
samt gång och cykelvägar.

Kommunstyrelsens vice ordförande
Jag vill börja med att tacka alla kommunens anställda.
Ni har alla gjort ett gott arbete utifrån de förutsätt-
ningar ni fått er tilldelade! Samtidigt är det tydligt att
det finns många områden där ambitionen behöver
höjas och där det behövs nya satsningar. Detta är i
första hand ett politiskt ansvar.

Vi inom den socialdemokratiska oppositionen har
länge betonat att kommunen måste bli bättre och
mer attraktiv som arbetsgivare. Här finns mycket att
göra. Det blir också allt mer tydligt att det krävs mer
fokus på förskola och skola – inte minst vittnar stati-
stik av olika slag och föräldrars reaktioner om det.

Kommunens satsning på fjärrvärme i Tranemo och
Dalstorp visar goda resultat, även om vinster vad
gäller driften nog tar ytterligare tid, men ur ett miljö-
perspektiv är det oerhört glädjande att se att många
oljepannor har släckts. Även enskilda som anslutit sig
till fjärrvärmen har gjort en god affär.

En viktig fråga för framtiden är kommunens inve-
steringstakt. Investeringar är viktiga för kommunens
utveckling, samtidigt som alla nyinvesteringar måste
prövas noga – annars är risken stor att resurser vi
hellre vill använda för verksamhet i stället måste
betala investeringar åratal framöver.

Investeringsvolymen har varit ca 49 miljoner kronor 
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OMVÄRLDSANALYS

Samhällsekonomisk utveckling

Internationellt

Den internationella konjunkturutvecklingen har varit god
under 2006. Ekonomin i USA bromsar in medan utsik-
terna för EU ytterligare har förbättrats. Den starka till-
växten i Asien fortsätter.

Trots att tillväxten i USA saktat in steg BNP under de tre
första kvartalen 2006 med ca 3,5 procent jämfört med
motsvarande period 2005. I Japan ökade BNP med
2,2 procent och i Tyskland ökade BNP med drygt 2,5
procent under de tre första kvartalen 2006.

I Asien är tillväxten fortsatt stark, i synnerhet i Kina där
BNP-tillväxten beräknas ha uppgått till ca 10 procent
under 2005 och som har fortsatt i samma höga takt under
2006.

Återhämtningen i Euroområdet var under tre första
kvartalen 2006 bättre än väntat. Det var främst invester-
ingar och export som drev tillväxten. Investeringsutveck-
lingen stöds av höga vinster, låga räntor och fortsatt
robust internationell efterfrågan.

Om dramatiken i den internationella konjunkturen har
lyst med sin frånvaro, så har den varit desto större för
oljepriset. Efter att priset varit upp emot 80 dollar per fat
i början av augusti har det fallit till för närvarande cirka
50 dollar per fat.

Trenden med stigande styrräntor håller i sig. Den europe-
iska centralbanken (ECB) höjde styrräntan i oktober med
0,25 procentenheter till 3,25 procent och i december med
lika mycket till 3,50 procent. Den svenska riksbanken
höjde för sjätte gången reporäntan med 0,25 procenten-
heter till 3,00 procent i december.

Den svenska kronan stärktes mot US-dollarn under 2006
och i något mindre utsträckning även mot euron.

Sverige

Enligt SCB:s nationalräkenskaper ökade BNP med
4,4 procent i fasta priser under tredje kvartalet 2006
jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under de tre
första kvartalen 2006 jämfört med motsvarande period
2005 steg BNP med hela 4,8 procent. Investeringarna
och exporten steg mycket kraftigt. Den privata konsum-
tionen ökade i takt med inkomsterna och bidrar starkt till
BNP-ökningen.

Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från
november till december 2006, vilket innebar en infla-
tionstakt på 1,6 procent enligt KPI. Årstakten för den
underliggande inflationen enligt måttet UND1X var
1,3 procent i december 2006.

Konjunkturinstitutets rapport över konjunkturläget i
december 2006 visar att sysselsättningen fortsätter att
stiga. Sysselsättningsutvecklingen har framförallt varit
stark under andra halvan av 2006. Tillverkningsindustrin
rapporterar en god order- och produktionstillväxt och

byggkonjunkturen är fortfarande stark. Efterfrågetillväx-
ten i de privata tjänstesektorerna har också varit god.
Trots den starka sysselsättningstillväxten bedöms den
öppna arbetslösheten endast falla tillbaka från 5,6 pro-
cent andra kvartalet till 5,1 procent fjärde kvartalet 2006.
Detta beror på att även utbudet av arbetskraft vuxit
snabbt. Ökningen är större än vad som kan förklaras av
demografiska och konjunkturella faktorer.

Konjunkturinstitutet kalkylerar med att förbättringen på
arbetsmarknaden fortsätter de kommande åren. Den
starka konjunkturen och andra faktorer beräknas innebä-
ra att sysselsättningen ökar med 142 000 personer mellan
2006 och 2008. Den öppna arbetslösheten faller till
4,5 procent och den reguljära sysselsättningsgraden ökar
till 80,3 procent 2008.

Kommunernas ekonomi
Ökande sysselsättning har en positiv påverkan på kom-
munernas ekonomiska förutsättningar. Enligt SCB ökade
den kommunala konsumtionen med 2,3 procent i årstakt
under tredje kvartalet 2006.

Ökad sysselsättning beräknas innebära ett förbättrat
ekonomiskt läge för kommunerna även under de kom-
mande åren.

Fortsatt effektivisering nödvändig i de
svenska kommunerna

I 10-15 år framöver är ålderssammansättningen i Sverige
förhållandevis gynnsam för kommunernas ekonomi.
Sedan förändras situationen. Antalet invånare över 85 år
är fördubblat om 30 år vilket leder till ett kraftigt ökat
behov av äldreomsorg. Samtidigt minskar inte behoven
av kommunal service inom andra områden. Bland annat
ansvarskommittén har konstaterat att det i ett långsiktigt
perspektiv kommer att uppstå obalans mellan behov och
tillgängliga resurser.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen kom-
mer det att krävas en diskussion framöver om hur den
framtida välfärden ska finansieras. Det kan handla om
höjda kommunala taxor, fortsatta effektiviseringar och
prioriteringar i verksamheterna, skattehöjningar, obligato-
riska försäkringar samt ökat eget ansvar.

När hushållens inkomster gradvis blir bättre är det sanno-
likt att invånarnas krav på de tjänster som kommuner och
landsting tillhandahåller kommer att öka. Detta tillsam-
mans med den demografiska utvecklingen leder till en
besvärlig situation för kommunerna. Regering och riks-
dag måste hantera situationen på det övergripande planet.
Den enskilda kommunen måste bland annat fortsätta att
effektivisera verksamheterna samt föra en dialog med
kommuninvånarna om vad de kan förvänta sig för kom-
munal service för den inbetalda kommunalskatten.
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UTVECKLINGEN I TRANEMO KOMMUN
I det fastställda visionsdokumentet för Tranemo kom-
mun anges sex utvecklingsområden:

• Boende
• Företagande och arbete
• Utbildning och kompetens
• Kultur och fritid
• Omsorg och hälsa
• Infrastruktur

Flera av de mål som återfinns i visionsdokumentet inne-
bär t ex att verksamheten skall utvecklas i en viss rikt-
ning. Mål av denna karaktär kommenteras inte i detta
avsnitt utan i nämndernas verksamhetsberättelser.

Andra mål i visionsdokumentet anger en önskad utveck-
ling inom de angivna utvecklingsområdena. Nedan redo-
visas utvecklingen i Tranemo kommun inom ett antal
områden. Den aktuella situationen kan relateras till de
fastställda målen.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Tranemo kommuns befolkningsmängd uppgick den
31/12 2006 till 11 742 invånare, en minskning med 62
personer jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att
invånarantalet minskat med 418 personer under de senas-
te tio åren. Även sett över en så lång period som 30 år så
har invånarantalet i kommunen minskat. 1976-12-31
uppgick invånarantalet i kommunen till 11 933 invånare.

Befolkningsutvecklingen i kommunen är naturligtvis på
många sätt avgörande för kommunens utveckling. Ut-
vecklingen med en minskande befolkning sedan början
av 1990-talet är inte unik för Tranemo kommun. Många
(nästan alla) mindre kommuner har haft en liknande
utveckling. Flyttströmmarna går till storstäder och uni-
versitets- och högskoleorter.

Åldersstrukturen i kommunen har förändrats relativt
kraftigt under den senaste femårsperioden. Antalet invå-
nare i de lägsta åldrarna har minskat kraftigt medan anta-
let äldre ökar. Antalet 1-6 åringar hade per den 31 de-
cember 2005 minskat med 13 procent jämfört med
2000-12-31. Antalet invånare äldre än 85 år hade ökat
med 18 procent under samma period.

Tranemo kommun har haft fokus på befolkningsutveck-
lingen de senaste åren och det finns anledning att följa
utvecklingen noga även framgent. På olika sätt finns det
möjlighet att påverka utvecklingen. Arbetsmarknaden
och attraktiva boendemiljöer är naturligtvis väldigt viktiga
faktorer.

Tranemo kommun
Landareal 744 km2

Invånare per km2 16

Befolkningsutveckling 2002-2006

11 700

11 800

11 900

12 000

12 100

2002 2003 2004 2005 2006

Befolkningsutveckling 2006

Befolkning 2005-12-31 11 804

Inflyttningar 489
Utflyttningar 519
Flyttningsunderskott -30

Födda 101
Döda -133
Födelseunderskott -32

Befolkningsminskning -62

Befolkning 2006-12-31 11 742

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(december månad)

2006 2005

Öppet arbetslösa 1,2% 1,8%
Andel i program 0,9% 1,3%
Totalt 2,1% 3,1%

18-24 år, totalt 2,4% 5,7%

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(helår)

2006 2005

Öppet arbetslösa 1,1% 1,3%
Andel i program 1,2% 1,2%
Totalt 2,3% 2,5%

18-24 år
Öppet arbetslösa 1,9% 3,0%
Andel i program 1,5% 1,6%
Totalt 3,4% 4,6%
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FÖRETAGANDE OCH ARBETE

Arbetslösheten bland kommunens invånare är mycket
låg. I december 2006 hade Tranemo kommun den lägsta
arbetslösheten i Västra Götaland, och den fjärde lägsta
totala arbetslösheten av alla kommuner i riket. Ser man
till den öppna arbetslösheten så hade Tranemo kommun
de lägsta siffrorna av samtliga rikets kommuner. Syssel-
sättningsgraden i kommunen ligger flera procentenheter
över de 80% som har fungerat som regeringens mål för
riket.

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick
till 2,1 procent i december 2006, vilket var en minskning
med en procentenhet jämfört med förra året. Den totala
arbetslösheten i länet uppgick till 5,2 procent och i riket
till 5,6 procent i december 2006.

Även om företagen i kommunen är konkurrenskraftiga är
det en stor koncentration på tillverkande industri. Ett
mer diversifierat näringsliv i kommunen är önskvärt.

Det finns drygt 1.600 arbetsställen i kommunen – allt
från egenföretagaren utan några anställda till kommunens
största arbetsgivare. Tillverkningsindustrin sysselsätter
ungefär hälften av arbetskraften i kommun. Näst därefter
kommer vård- och omsorgssektorn följt av handel- och
kommunikation. Den största arbetsgivaren i kommunen,
Tranemo kommun undantaget, är Rexam Glass Limma-
red AB som startade verksamheten år 1740 och är Sveri-
ges äldsta glasbruk som fortfarande är i drift. Näst störst
är Nexans IKO Sweden AB.

Det startas relativt få nya företag i Tranemo kommun.
Antalet nya företag per tusen invånare uppgick till 4,4
under 2005. Genomsnittet för riket samma år var 6,1
företag per tusen invånare.

Tranemo är en kommun som många pendlar in och ut
ur. 1.673 personer pendlade ut ur kommunen 2005,
medan inpendlingen samma år uppgick till 1.498 perso-
ner. Nettoutpendlingen, som sjunkit stadigt under flera
år, var under 2005 därmed –175 personer. 1998 uppgick
nettoutpendlingen till –365 personer.

Mål/vision
Tranemo kommun skall arbeta för att företags-
klimatet i kommunen är så gott att etablerade
företag stannar kvar och att nya företag finner det
naturligt att etablera sig i kommunen.

Tranemo kommuns service till företag skall sti-
mulera till och underlätta för företagande.

Tranemo kommun skall stimulera turismen ge-
nom en aktiv marknadsföring.

Som områdets största arbetsgivare skall Tranemo
kommuns arbetsplatser uppfattas och upplevas
som attraktiva.

Förvärvsarbetande 2004

Nattbefolkning, %

Tranemo Riket

Jordbruk 3 2

Tillverkning 50 25

Offentlig service 25 33

Övr. service mm 22 41

Dagbefolkning, %

Tranemo Riket

Jordbruk 4 2

Tillverkning 59 25

Offentlig service 21 33

Övr. service mm 16 40

Antal nya företag per 1.000 invånare

Prisutveckling villor, 1991-2006

Medelpris i Tranemo 528 000 kr
Medelpris i riket 2006: 1 677 000 kr
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BOENDE

I Tranemo kommun finns goda möjligheter att hitta
prisvärt och attraktivt boende. Villapriserna i kommunen
har utvecklats i betydligt långsammare takt än i riket som
helhet. En orsak är att invånarantalet minskat de senaste
tio åren, vilket naturligtvis har negativ effekt på efterfrå-
gan på boende i kommunen.

Det positiva med låga huspriser är att det är förhållande-
vis billigt att bosätta sig i Tranemo kommun. Huspriser
som ligger i princip stilla är dock ett problem på det
sättet att det gör det riskfyllt för enskilda såväl som för
företag att nyproducera t ex villor. Med rådande prisut-
veckling på villor måste den som överväger nyproduktion
vara väldigt övertygad om att hon skall bo i Tranemo
kommun under en väldigt lång tid. I annat fall är risken
stor att hon inte får igen sina investerade pengar vid en
försäljning. Låga huspriser påverkar därigenom samhälls-
utvecklingen negativt.

Under åren 2004-2006 har kommunen erbjudit rabatter
på tomtmark för villor och även industrimark. Rabatten
på villatomter innebär att totalkostnaden för en ny villa
blir ca 100 tkr lägre än tidigare.

UTBILDNING OCH KOMPETENS

Utbildningsnivån i kommunen är fortfarande låg även
om utbildningsnivån i kommunen ökar i ungefär samma
takt som i riket. Den låga utbildningsnivån i kommunen
är till stor del en konsekvens av den lokala arbetsmark-
nadens struktur. Tidigare krävdes ofta inte utbildning på
gymnasienivå för att erhålla ett arbete. Detta förhållande
har dock förändrats. Företagen i Tranemo kommun har
idag behov av välutbildad arbetskraft.

OMSORG OCH HÄLSA

Tranemo kommun har ett lågt ohälsotal jämfört med
många andra kommuner i Sverige. I ohälsotalet ingår
antalet sjuk- och aktivitetsersättningsdagar samt sjukpen-
nings- och rehabiliteringspenningsdagar/år. Ohälsotalet
innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare.

2006 hade Tranemo kommun ett ohälsotal på
35,0 dagar/år (2005: 35,1). Följaktligen har ohälsotalet
minskat marginellt, med 0,1 dagar, jämfört med 2005. I
jämförelse låg Västra Götalands läns ohälsotal på
41,3 dagar/år (42,9) och för riket uppgick ohälsotalet till
39,9 dagar/år (41,3). Liksom under 2004 och 2005 hade
Tranemo kommun lägst ohälsotal av kommunerna i
Västra Götalands län.

INFRASTRUKTUR

Tranemo kommun verkar på flera olika sätt för att ut-
veckla infrastrukturen i kommunen och i Sjuhärad, bland
annat genom att kommunen förskotterat medel för om-
byggnaden av riksväg 27 som invigdes 2005. Under 2006
har kommunen beslutat att medfinansiera framtagande av
arbetsplan för att (bland annat) ytterligare förkorta
restiden till Göteborg. Det handlar om att koppla riksväg
27 till riksväg 40 vid Viared. När även denna ombyggna-
tion av vägen har genomförts så har restiden från Tra-
nemo kommun till Göteborg kortats med sammantaget
ca 10-15 minuter.

Mål/vision
Tranemo kommun skall kunna erbjuda ett tillräck-
ligt utbud av prisvärda och attraktiva boenden.
Tranemo kommun skall medverka till att det finns
ett utbud av alternativa boendeformer, inklusive
ungdoms- och seniorbostäder.

Mål/vision
Tranemo kommuns låga ohälsotal skall sänkas
ytterligare.

Mål/vision
Tranemo kommun skall medverka till att varje barn
får en god grund för lärande.

Tranemo kommun skall aktivt arbeta för att utbild-
ningsnivån i kommunen höjs.

Tranemo kommun skall utveckla den egna gymna-
sieskolan.

Tranemo kommun skall genom Tranemo lärcent-
rum erbjuda kvalificerad fortbildning till såväl an-
ställda vid kommunens företag som anställda i
kommun och region.

Tranemo kommuns grundskola och gymnasieskola
skall öka sina internationella kontakter.

Mål/vision
Tranemo kommun skall medverka till att kommu-
nens invånare får tillgång till väl fungerande infra-
struktur.

Tranemo kommun skall arbeta för att restiden
mellan Tranemo och Göteborg understiger en
timma.
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TRANEMO KOMMUN I ETT
SJUHÄRADSPERSPEKTIV
I detta avsnitt redovisas jämföran-
de statistik ur olika aspekter för
kommunerna i Sjuhärad.

Befolkningsutveckling senas-
te femårsperioden

5 år
Bollebygd 3,2%
Borås 2,8%
Mark 1,9%
Ulricehamn 0,9%
Vårgårda 0,9%
Svenljunga -1,3%
Tranemo -2,3%
Herrljunga -2,5%
Källa: SCB

Skattesats 2006
Tranemo 20,75
Ulricehamn 20,98
Svenljunga 21,20
Bollebygd 21,49
Borås 21,49
Vårgårda 21,49
Mark 21,64
Herrljunga 22,34
Källa: SCB

Skattekraft i procent av riks-
genomsnitt, 2005
Bollebygd 100
Borås 96
Tranemo 93
Ulricehamn 92
Vårgårda 89
Mark 89
Herrljunga 89
Svenljunga 87
Källa: SCB

Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2006
Bollebygd 10
Vårgårda 12
Tranemo 66
Borås 72
Ulricehamn 89
Svenljunga 108
Herrljunga 133
Mark 175
Källa: Svenskt Näringsliv

Arbetslöshet, december 2006

Tranemo 2,1
Svenljunga 3,3
Herrljunga 4,0
Bollebygd 4,2
Ulricehamn 4,2
Vårgårda 4,2
Mark 4,7
Borås 5,7
Källa: AMS

Allmännyttiga bostadsföretag,
hyresnivåer 2006, kr/kvm
Tranemo 671
Herrljunga 675
Svenljunga 693
Ulricehamn 714
Mark 732
Vårgårda 743
Borås 746
Bollebygd 804

Riksgenomsnitt 799
Källa: SABO

Förskola, antal inskrivna barn
per årsarbetare
Herrljunga 5,1
Ulricehamn 5,4
Borås 5,4
Bollebygd 5,5
Tranemo 5,6
Mark 5,7
Svenljunga 5,8
Vårgårda 5,9

Riksgenomsnitt 5,2
Källa: Skolverket

Antal lärare per 100 elever i
grundskolan läsåret 05/06
Ulricehamn 8,4
Mark 8,2
Svenljunga 8,0
Tranemo 7,9
Herrljunga 7,9
Borås 7,8
Vårgårda 7,8
Bollebygd 7,1

Riksgenomsnitt 8,2
Källa: Skolverket

Andel (%) elever i åk 9 som
är behöriga till gymnasie-
skolan, läsåret 05/06
Svenljunga 95
Mark 94
Tranemo 90
Bollebygd 90
Ulricehamn 90
Borås 85
Herrljunga 85
Vårgårda 84

Riksgenomsnitt 89
Källa: Skolverket

Andel (%) gymnasieelever
som fullföljde utbildningen
inom fyra år, exklusive IV -
läsåret 05/06

Tranemo 92
Svenljunga 89
Borås 86
Ulricehamn 86
Bollebygd 85
Herrljunga 84
Mark 81
Vårgårda 80

Riksgenomsnitt 82
Källa: Skolverket

Andel av 65-w år med omsorg
i särskilt boende 2005, pro-
cent
Tranemo 9,1
Svenljunga 8,8
Mark 8,0
Vårgårda 7,4
Ulricehamn 6,6
Herrljunga 6,2
Borås 5,3
Bollebygd 5,3

Riksgenomsnitt 6,4
Källa: SCB

Andel av 65-w år med omsorg
i ordinärt boende 2005, pro-
cent
Vårgårda 9,3
Borås 8,3
Herrljunga 8,2
Tranemo 8,1
Svenljunga 6,5
Ulricehamn 6,3
Mark 5,9
Bollebygd 5,6

Riksgenomsnitt 8,1
Källa: SCB
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EKONOMISK ÖVERSIKT - KONCERNEN

Koncernen Tranemo kommun

Koncernen Tranemo kommun omfattar utöver kommu-
nen även de helägda bolagen Tranemobostäder AB
(TBAB) och Tranemo Utvecklings AB (TUTAB).

Bostadsbolaget TBAB hade vid utgången av år 2006 ett
fastighetsbestånd som omfattar 864 bostadslägenheter
(59 181 kvm) och 52 lokaler (5 114 kvm).

TUTAB bildades under 2004 och syftet med bolagets
verksamhet är att utveckla och bredda näringslivet i Tra-
nemo kommun. Bolagets verksamhet innebär att exploa-
tera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra ut och försälja
fastigheter och tomträtter för näringsverksamhet. Bolaget
köpte in tre fastigheter under 2005 och förvaltade vid
utgången av 2006 en lokalyta på 13 808 kvm.

Årets ekonomiska resultat

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2006 uppgår
till -7,1 mkr, Att resultatet för 2006 är negativt är kopplat
till att det i kommunens redovisning ingår stora jämförel-
sestörande pensionskostnader (se nedan under rubriken
”Tranemo kommuns pensionsförpliktelser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
9,2 mkr, vilket innebär en resultatförsämring med
8,3 mkr jämfört med förra året. Den främsta orsaken till
resultatförsämringen är att det i kommunen under året
tagits beslut om tillkommande engångskostnader, i stor-
leksordningen 9 mkr, som belastar 2006 års resultat.

Koncernens soliditet

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 26 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 74 procent av
de samlade tillgångarna.

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

Koncernens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtagan-
den, har under den senaste femårsperioden legat kring
26-28 procent. Jämfört med förra årsskiftet är soliditeten
i princip oförändrad.

Jämförelsestörande poster 2006, mkr

Reavinster vid fastighetsför-
säljning
– Tranemobostäder -1,0
Pensionskostnader 15,1
Avsättning deponi 2,2
Summa 16,3

Koncernens resultatutveckling 2002-2006,
mkr
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TRANEMOBOSTÄDER AB
Syftet med TBAB:s verksamhet är att äga, förvalta och
hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo kommun.
Bolagets verksamhet kan också omfatta uppförande av
småhus och bostadsrätter för försäljning.

Tranemobostäder verkar i konkurrens med andra aktörer
på marknaden för bostäder och lokaler inom kommunen.
Bolagets marknadsandel när det gäller hyresrätter uppgår
till ca 65%.

Antalet outhyrda lägenheter har varit i princip oförändrat
under året eller drygt 42 i snitt. I december 2005 hade
bolaget 40 outhyrda lägenheter, medan antalet outhyrda
lägenheter i december 2006 uppgick till 36 stycken. Den
genomsnittliga vakansgraden under 2006 är på samma
nivå som 2005.

Det ekonomiska resultatet 2006 uppgår till 0,6 mkr efter
skatt. Resultatet har påverkats positivt med ca 1 mkr
genom försäljning av fem fastigheter i Grimsås och en
fastighet i Tranemo.

Fastighetskostnaderna ökade betydligt under året, med
hela 12,7 procent jämfört med 2005 års nivå. Framförallt
beror ökningen på att kostnaderna för underhåll var på
en betydligt högre nivå än 2005 och uppgick till 8,0 mkr
under året. En betydande del av dessa kostnader kan
kopplas till bränder i två av bolagets fastigheter under
året.

Bolagets räntekostnader har utvecklats positivt under de
senaste åren på grund av det låga ränteläget. Även under
2006 har den genomsnittliga räntenivån varit låg, dock
något högre än under 2005. Den genomsnittliga ränteni-
vån under 2006 var 2,49 procent (2005: 2,29 procent).

De uppsatta ekonomiska målen för bolaget innebär bland
annat att den årliga avkastningen på eget kapital skall
uppgå till lägst statslåneräntan + 2%. TBAB har inte
riktigt uppnått denna resultatnivå under 2006, vilket
framförallt beror på extrakostnader i samband med brän-
derna under året. För att klara målet hade krävts ett eko-
nomiskt resultat på ca 940 tkr.

Bolagets soliditet har försämrats med några tiondels
procentenheter under året, trots att det egna kapitalet
ökat. Förklaringen är att balansomslutningen ökat på
grund av att bolagets lägenhetsbestånd har utökas med
21 lägenheter. Under året färdigställdes sjönära boende
invid Tranemosjön - Kalvängens bostadsområde.

Framtiden

Styrelsen i TBAB har under de senaste åren haft som
målsättning att vakansgraden skall uppgå till maximalt
fyra procent, vilket motsvarar ca 35 lediga lägenheter.
Den aktuella vakansgraden (december 2006) är 36 lägen-
heter. Målet är alltså inom räckhåll.

Bolaget har förhoppningar om att påbörja byggandet av
ett seniorboende i Tranemo med attraktiva bostadsrätts-
lägenheter under 2007. I planerna ligger också att påbörja
renovering av lägenheterna på Björkstigen i Ljungsarp.

TRANEMOBOSTÄDER AB
Ordförande Karl-Göran Ekstener (c)
VD Stanley Guldmyr

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 1,5 mkr

2006 2005

Resultat efter skatt 0,6 mkr 2,1 mkr

Omsättning 41,9 mkr 39,7 mkr

Balansomslutning 181,6 mkr 166,0 mkr

Antal lägenheter 864 849

Antal lokaler 52 52

Genomsnittlig
vakansgrad

4,8%
(mål: 4%)

4,8%
(mål: 4%)

Vakansgrad
december 4,2% 4,7%

Soliditet 9,5% 10,1%

Resultatutveckling TBAB 2002-2006, mkr
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TRANEMO UTVECKLINGS AB
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till
ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och för-
sälja fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel
och tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed sam-
manhängande verksamhet.

Tranemo Utvecklings AB redovisar för 2006 ett under-
skott på 170 tkr.

Hyresintäkterna har blivit ca 130 tkr högre än budgeterat
beroende på att något fler lokaler har kunnat hyras ut.
Driftkostnaderna, främst vad gäller el och olja, har blivit
högre än budgeterat.

Tranemo Utvecklings AB har under 2006 bedrivit verk-
samhet med uthyrning av lokaler på fastigheterna:

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

I fastigheten Gudarp 12:1 är ca 2 000 kvm uthyrda till
skolverksamhet och 900 kvm till lager. I fastigheten
Limmared 25:1 har ca 3 000 kvm varit uthyrda. Fastighe-
ten Genhöve 2:2 har varit uthyrd i sin helhet.

Samhall flyttade under våren sin verksamhet till Limma-
red och hyr nu lokaler i fastigheten Limmared 25:1.

Fr o m höstterminen 2006 har gymnasieskolan startat ett
byggprogram. Lokaler för denna verksamhet hyrs i fas-
tigheten Gudarp 12:1.

För fastigheten Gudarp 12:1 och området omkring fas-
tigheten pågår detaljplanearbete. Ett underlag har tagits
fram som redovisar förslag på hur lokalerna i fastigheten
kan användas.

Verksamheten har uppfyllt målen i det avseendet att
lokaler i olika storlek och beskaffenhet har funnits för
uthyrning. Målet att verksamheten skall bedrivas på så
sätt att förräntning ges på insatt kapital har dock inte
kunnat uppnås.

Framtiden

En utredning pågår om eventuell flytt av huvudbibliote-
ket till fastigheten Gudarp 12:1.

I tjänsten som kommunens näringslivsansvarig kommer i
framtiden att ingå att vara VD för TUTAB. Uppgifterna
kommer, utöver ansvaret för bolagets verksamhet och
utveckling, bland annat att bestå i att arbeta för en fort-
satt positiv näringslivsutveckling i nära samverkan med
företagen och andra organisationer.

TRANEMO UTVECKLINGS AB
Ordförande Crister Persson (c)
VD Arne Willhammar

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 2,0 mkr

2006 2005

Resultat efter skatt -0,2 mkr -0,2 mkr

Omsättning 2,0 mkr 0,8 mkr

Balansomslutning 14,3 mkr 18,3 mkr

Lokalyta, kvm
(december) 13 808 13 808

Soliditet 10,7% 9,4%
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EKONOMISK ÖVERSIKT – KOMMUNEN
För att beskriva och analysera det ekonomiska resultatet,
den ekonomiska utvecklingen och kommunens finansiel-
la ställning används en modell som utgår från fyra olika
perspektiv:

• Resultat och kapacitet

Det finansiella resultatet: – vilken balans har kom-
munen haft över intäkterna och kostnaderna under
året och över tid?
Kapacitetsutvecklingen – vilken kapacitet har kom-
munen att möta finansiella svårigheter på lång sikt?

• Risk och kontroll

Riskförhållanden – vilka är riskerna som kan påver-
ka kommunens resultat och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

RESULTAT OCH KAPACITET

Årets ekonomiska resultat

Kommunens ekonomiska resultat för 2006 uppgår till
-9,0 mkr. Att resultatet för 2006 är negativt är kopplat till
stora jämförelsestörande pensionskostnader (se nedan
under rubriken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktel-
ser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
+8,3 mkr, vilket är en resultatförsämring med 7,3 mkr
jämfört med året innan. Den främsta orsaken till resul-
tatförsämringen är att det under året togs beslut om
tillkommande engångskostnader i storleksordningen 9
mkr, som belastar 2006 års resultat.

Det budgeterade resultatet uppgår till 3,0 mkr. Det eko-
nomiska utfallet, exklusive jämförelsestörande poster, är
följaktligen högre (5,3 mkr) än budgeterat.

Budgetavvikelser

Nämndernas ekonomiska utfall

Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget
lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till
+ 2,3 mkr. Endast omsorgsnämnden redovisar under-
skott mot budget, vilket är kopplat till ett antal kostnads-
krävande individärenden som sammantaget inneburit
kostnader på 2,2 mkr.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett ekonomiskt noll-
resultat, medan övriga nämnder har budgetavvikelser
som ligger mellan 0,7-1,5 mkr.

Nämnderna har nu under de senaste tre åren redovisat
små, och positiva, avvikelser.

Budgetutfall

nämnderna, mkr
2004 0,0
2005 5,8
2006 2,3

Kommunens resultatutveckling
2002-2006, mkr (löpande priser)
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Mål

Nämndernas budgetutfall 2006, mkr

Budget-

utfall
Kommunstyrelse 1,0
Bildningsnämnd 0,7
Individ- och familjenämnd 1,5
Omsorgsnämnd -0,9
Miljö- och byggnämnd 0,0
Summa 2,3
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Finansförvaltning

Utfallet för finansförvaltningen är 14,3 mkr lägre än
budgeterat.

Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag är
2,2 mkr högre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2005 påverkar resultatet positivt med 2,5 mkr.
Även den preliminära avräkningen för 2006 års skattein-
komster påverkar resultatet positivt - med 2,6 mkr.

Pensionskostnaderna är 15,5 mkr högre än budgeterat,
vilket är kopplat till stora jämförelsestörande pensions-
kostnader (se nedan under rubriken ”Tranemo kom-
muns pensionsförpliktelser”).

Kommunens finansnetto är positivt – de finansiella
intäkterna är 1,0 mkr högre än de finansiella kostnader-
na. Utfallet innebär en positiv avvikelse mot budget med
0,3 mkr.

Avskrivningarna under 2006 uppgår till 24,2 mkr, vilket
är 0,5 mkr högre än budgeterat. Samtidigt uppgår de
interna intäkterna från nämndernas kapitalkostnader till
43,1 mkr, vilket är 1,3 mkr mer än budgeterat.

Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 48,7 mkr, vilket är en
hög nivå för en kommun i Tranemos storlek. Det är
dock en lägre nivå än de senaste årens utfall, och det är
också en lägre nivå än den budgeterade investeringsvo-
lymen för 2006 som uppgick till 71,2 mkr.

Omfattningen av investeringarna 2006 är på ungefär
samma nivå som den genomsnittliga investeringsvoly-
men per år sett över de senaste fem åren, vilken uppgår
till 46,0 mkr.

De genomsnittliga årliga avskrivningarna under den
senaste femårsperioden uppgår till 21,8 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår
följaktligen till ca 47 % av gjorda investeringar. Avskriv-
ningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag
ligger dock stabilt på ca 5 %.

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid bör
alla investeringar självfinansieras. Målet är inte uppnått
för det enskilda året - självfinansieringsgraden 2006
uppgår till 61 %. Målet är heller inte uppnått om man ser
till utfallet de senaste fem åren – under denna period
uppgår självfinansieringsgraden till 70 %.

Cirka en femtedel av årets nettoinvesteringar har gjorts
inom sådana verksamheter som finansieras via avgifter
från brukarna – det handlar om fjärrvärme- och VA-
verksamheterna. Sammantaget uppgår investeringarna
inom dessa verksamhetsområden till 10,7 mkr.

Soliditet

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 31 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 69 procent av
de samlade tillgångarna. Kommunens soliditet (inklusive
samtliga pensionsåtaganden) har legat relativt stabilt
kring 30-32 procent de senaste fem åren.

Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr

Bokslut
2006

Budget
2006

Skatter och
statsbidrag 462,6 460,4

Pensioner mm -23,1 -7,6

Finansiella kostnader
och intäkter 1,0 0,7

Avskrivningar mm 16,4 17,7

UTFALL 456,9 471,2

Budgetanslag 471,2

RESULTAT -14,3

Avskrivningar 2002-2006, mkr
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Kommunens soliditet enligt blandmodellen uppgår till
72 procent.

RISK OCH KONTROLL

Lån

Tranemo kommun har ingen låneskuld för närvarande.
År 2003 amorterades låneskulden till noll.

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per
2006-12-31 till 12 mkr (2005-12-31: 31 mkr). Hela be-
loppet är utlånat till kommunens bolag TUTAB. Då
kommunen inte har någon låneskuld överstiger de utlå-
nade medlen följaktligen kommunens låneskuld med
motsvarande belopp.

Kommunens nettolåneskuld har gått från -54 mkr 2003
till -12 mkr, d v s från att ha haft 54 mkr mer utlånat än
inlånat 2003 har kommunen idag endast 12 mkr mer
utlånade medel än inlånade. Det likviditetstillskott som
denna utveckling har inneburit har använts för att finan-
siera kommunens investeringar. På grund av fortsatt
stora investeringar blir det med stor sannolikhet aktuellt
för kommunen att ta upp lån under 2007.

Ett belopp på 10,9 mkr redovisas som långfristig skuld
till Borås Stad, med anledning av Tranemo, Svenljunga
och Borås kommuners förskottering av medel för om-
byggnation av riksväg 27. Motsvarande belopp finns
också redovisat på tillgångssidan som en fordran på
Vägverket. Västra Götalandsregionen svarar för samtliga
räntekostnader för förskotterade medel.

Borgensåtaganden

Tranemo kommun har beslutat om generell borgen till
kommunens helägda företag. Av kommunens företag är
det dock endast Tranemobostäder som har en extern
låneskuld, vilken per 2006-12-31 uppgick till 152 mkr.
Kommunens borgensåtagande har ökat kraftigt jämfört
med förra året bland annat beroende på en ökad låne-
skuld i Tranemobostäder till följd av nyproduktion av 21
lägenheter under 2006.

Tranemo kommuns pensionsförpliktelser

Tranemo kommun redovisar sedan 2005 samtliga pen-
sionsåtaganden som avsättning i balansräkningen.
Kommunen redovisar därmed mer pensionskostnader i
resultaträkningen än vad som varit fallet om kommunen
endast redovisat enligt den miniminivå som den kom-
munala redovisningslagen stipulerar.

Fr o m 2005 redovisar Tranemo kommun samtliga pen-
sionskostnader, d v s även förändringen av den s k ”an-
svarsförbindelsen” över resultaträkningen, i enlighet med
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges
beslut angående pensionsredovisningen överklagades
och ärendet avgjordes under 2005 av länsrätten i Vä-
nersborg i kommunens favör. Hade redovisningen av
pensionskostnaderna 2006 skett enligt den s k ”bland-
modellen” hade kostnaderna varit 17,9 mkr lägre. Att
skillnaden mellan de olika redovisningsmetoderna är så
stor 2006 beror på att det har beslutats om en förändring

Soliditetsutveckling 2002-2006
inklusive hela pensionsskulden
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i grunderna för beräkningen av bl a den del av pensions-
skulden som redovisas utanför balansräkningen enligt
blandmodellen. Eftersom Tranemo kommun redovisar
samtliga pensionsåtaganden i balansräkningen belastar
hela förändringen av skulden, även den del som är en
följd av förändrade beräkningsgrunder, det ekonomiska
resultatet. De kostnader som är en följd av de förändra-
de grunderna för beräkning av pensionsskulden redovi-
sas dock som en jämförelsestörande post. I realiteten
påverkas Tranemo kommuns pensionsåtaganden på
samma sätt som alla andra kommuners av förändringen i
beräkningsgrunderna.

Finansiella placeringar

Enligt kommunens finanspolicy kan fullmäktige fastställa
att viss del av likviditeten skall användas för fondering
för att möta framtida pensionsutbetalningar. Kommunen
har för närvarande inga tillgångar placerade i värdepap-
per.

Avsättning för återställande av deponier

Kommunens hantering av avfall innebär förvaring av
avfall på deponi (soptipp). För deponierna krävs myn-
dighetstillstånd som är tidsbegränsade och när en deponi
stängts skall en av myndigheterna godkänd återställ-
ningsplan föreligga.

Kommunen erhåller intäkter för avfallshanteringen och
har i framtiden kostnader för återställande av deponier-
na. Fr o m 2002 görs därför årliga avsättningar för upp-
skattade framtida kostnader för återställandet av de två
deponier, Gudarp och Änglarp, som kommunen använ-
der för avfallsförvaring.

Det redovisade åtagandet för återställning av deponierna
är baserat på kostnadskalkyler. Mot bakgrund av en
preliminär överenskommelse med Svenljunga kommun
när det gäller fördelningen av kostnaderna mellan kom-
munerna för återställning av Änglarpsdeponin, har det
under 2006 redovisats en uppjustering av den redovisade
avsättningen med 2,2 mkr.

Kommunalskatt

Tranemo kommun har en lägre total skattesats än både
läns- och riksgenomsnittet. Kommunens utdebitering
uppgick under 2006 till 20,75, vilket var den näst lägsta
skattesatsen i Västra Götaland. Regionens utdebitering
var 10,45 under 2006. Därmed uppgick den sammanlag-
da kommunala skattesatsen i Tranemo till 31,20 procent.

Tranemo kommun har ett skatteunderlag per invånare
som uppgår till 93 procent av riksgenomsnittet.

Balanskravet

Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2006 innebär
att Kommunallagens krav om ekonomi i balans är upp-
fyllt. Tranemo kommun har uppnått kravet varje enskilt
år sedan kravet infördes år 2000.

Pensionsåtaganden, mkr

2006 2005

Kortfristiga åtaganden

Individuell del 9,3 9,1
Särskild löneskatt 2,2 2,2
Summa 11,5 11,3

Långfristiga åtaganden

Avsättning 184,1 168,3
Särskild löneskatt 44,6 40,8
Summa 228,7 209,1

TOTAL 240,2 220,4

Placeringar

Bokfört värde 0,0 0,0
Marknadsvärde 0,0 0,0

Kommunalskatt

2007 2006

Tranemo kommun

Kommun 20,75 20,75
Region 10,45 10,45

31,20 31,20

Genomsnitt i länet
Kommun 21,55 21,57
Region 10,45 10,45

32,00 32,02

Genomsnitt i riket
Kommun 20,78 20,83
Region/landsting 10,77 10,77

31,55 31,60

Balanskravsavstämning, tkr
2006

Årets resultat enligt
resultaträkning -9 000
Pensionskostnader - avsteg från
blandmodellen 17 885
Avstämning balanskravet 8 885

Känslighetsanalys, mkr
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en
mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken ungefär-
lig inverkan några av dessa har.

Ökade personalkostnader med 1% -3,6
Tio heltidstjänster +/-3,6
Minskad likviditet med 10 mkr -0,2
Höjda marknadsräntor
med 1% +0,3
Förändrad utdebitering med 1 kr +/-18,1
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FRAMTIDEN

Fortsatt höga investeringsutgifter

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 (ca 6,9 mkr).

• Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå.

• Över tid bör alla investeringar självfinansieras, d v s
självfinansieringsgraden bör vara 100 procent.

Målet avseende det ekonomiska resultatet är uppnått
under 2006 (exklusive jämförelsestörande poster), trots
beslut under året om tillkommande kostnader uppgåen-
de till ca 9 mkr för bland annat ytterligare bredbandsut-
byggnad.

Kommunens soliditet 2006-12-31 har ökat något jämfört
med förra årsskiftet. Att soliditeten inte ökat mer de
senaste åren, trots positiva ekonomiska resultat, beror på
mycket omfattande investeringar. De omfattande inve-
steringarna är också orsaken till att målet att alla invester-
ingar skall självfinansieras över tid inte är uppnått under
det enskilda året 2006. Även om man ser tillbaka över en
längre period är detta mål inte uppnått. Till exempel över
den senaste tioårsperioden (1997-2006) har 77 procent
av investeringarna finansierats via medel som tillförts
från driften.

Kommunens ekonomiska resultat 2006 är, om man
bortser från engångsposter, ca 1,4 mkr högre än vad som
krävs för att, enligt fullmäktiges definition, ha god eko-
nomisk hushållning i verksamheten.

Med tanke på de omfattande investeringarna är det
mycket viktigt att driftkostnaderna är under kontroll, i
annat fall finns risk för att kommunen snabbt drar på sig
en stor skuldbörda.

Tranemo kommun behöver årligen redovisa ett ekono-
miskt resultat på ca 7,0 mkr i den löpande verksamheten.
Klarar kommunen av detta kommer framtida generatio-
ner kommuninvånare att få samma finansiella förutsätt-
ningar som dagens generation. Deras ekonomiska ut-
rymme kommer då inte att begränsas av att de får betala
på gamla skulder som tidigare generationer har orsakat.
En sund ekonomisk utveckling är den viktigaste förut-
sättningen för att kommunens verksamhet ska kunna
fortsätta utvecklas i önskad riktning.

Förväntad ekonomisk utveckling

De ekonomiska utsikterna för de närmast kommande
åren ser förhållandevis goda ut, även om det ekonomiska
utrymmet 2007 är ganska begränsat, framförallt på grund
av kraftigt höjd utjämningsavgift för LSS-kostnader.

Att den goda budgetföljsamheten i nämnderna upprätt-
hålls även framledes är självklart en viktig förutsättning
för att upprätthålla balansen mellan intäkter och kostna-
der. Det är de ekonomiska förutsättningarna som sätter
gränserna för verksamheten.

Det ekonomiska utrymmet påverkas i hög grad av be-
folkningsutvecklingen. Mot bakgrund av befolknings-
minskningen i kommunen under det senaste decenniet
framstår befolkningsutvecklingen, på flera sätt, som en
av de allra viktigaste förutsättningarna för kommunens
utveckling under kommande år.

Befolkningsminskningen de senaste åren har varit störst i
de yngre åldersgrupperna, vilket har påverkat behovet av
barnomsorg och inom några år kommer att påverka
grundskolan och sedermera gymnasieverksamheten. De
demografiska förändringarna kommer att påverka kom-
munens verksamhet och samhällets utveckling.

Tranemo kommun står inför fortsatt stora investeringar
de kommande åren. Stora resurser läggs ned i ombygg-
naden av Tranängskolan Även inom VA-verksamheten
är investeringsbehovet stort.

Kommunens finansiella ställning är god i jämförelse med
kommunsektorn som helhet. Tranemo kommun har
därmed betydligt bättre förutsättningar än genomsnitts-
kommunen att upprätthålla god ekonomisk hushållning i
verksamheten även under de kommande åren.

Niklas Anemo
Ekonomichef
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DRIFTREDOVISNING –
Nettokostnader per anslagsbindningsområde (tkr)

Bokslut Urspr budg Justering Budget Bokslut Avvikelse
Anslagsbindningsområde 2005 2006 budget 2006 2006 2006

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige -1 308 -2 175 350 -1 825 -1 266 559

Räddningstjänst -7 857 -7 958 0 -7 958 -7 975 -17

Kommunstyrelseförvaltning inkl Sam-
hällsbyggnadsavdelningen

-53 239 -58 277 -5 938 -64 215 -62 900 1 315

Lokalförsörjning -21 846 -13 994 -1 195 -15 189 -15 808 -618

VA-verksamhet -2 704 -1 227 235 -992 -848 145

Avfallshantering 187 0 26 26 280 254

Fjärrvärme -905 0 14 15 -677 -692

Summa kommunstyrelsen -87 672 -83 631 -6 508 -90 139 -89 195 944

Summa bildningsnämnden -216 789 -228 989 2 283 -226 706 -226 029 677

Summa individ- och familjenämn-
den -14 525 -17 088 661 -16 427 -14 886 1 541

Summa omsorgsnämnden -125 692 -134 043 1 153 -132 890 -133 796 -906

Miljö- och byggnämnden 5 -810 0 -810 -816 -6

Bostadsanpassning -531 -1 171 0 -1 171 -1 140 31

Summa miljö- och byggnämnden -525 -1 981 0 -1 981 -1 956 25

Finansförvaltningen 458 797 468 774 2 411 471 185 456 862 -14 323

TOTAL 13 594 3 042 0 3 042 -9 000 12 042
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INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
Bokslut Urspr

budg
Tilläggs- Budget Bokslut Avvikelse

2005 2006 ansl/omb 2006 2006

Projektredovisning

Ombyggnad Forumtorget 1 802 0 -13 -13 135 -147

Brandlarm 65 2 000 -65 1 935 1 270 665

Ombyggnad Tranängskolan 10 793 17 300 -336 16 964 16 677 288

Tillbyggnad Parkhagen 0 0 2 000 2 000 743 1 257

Tillbyggnad Bikupan 0 0 275 275 11 264

Renovering Gudarpsgården 4 268 4 000 10 507 14 507 8 581 5 926

Omb kök Dalstorps skola 0 450 0 450 27 423

P-platser Dp & Ljp skola 0 200 0 200 251 -51

Energibesparande åtgärder (bidrag) 0 3 000 0 3 000 595 2 405

Fjärrvärme, Tranemo 9 491 3 500 -2 546 954 -422 1 375

Fjärrvärme, Hjälmå 0 300 0 300 253 47

Fjärrvärme, Dalstorps skola 0 200 0 200 255 -55

Fjärrvärme, Björkhagen 0 50 0 50 58 -8

Fjärrvärme, Dalstorp 15 252 3 050 -5 022 -1 972 3 544 -5 516

Förnyelse VA-ledningsnät 289 1 500 711 2 211 1 776 434

Förlängning Sparreg L-d 583 0 717 717 353 365

GC-bro Uddebo 245 0 955 955 707 248

Grus och asfalt på banvallar 12 2 500 288 2 788 2 614 174

Medfinansiering GC-vägar 191 300 109 409 -260 670

Tåstarps vattenverk 796 0 4 731 4 731 4 829 -98

Tranemo avloppsreningsverk 11 782 1 000 -3 328 -2 328 171 -2 499

Åtgärder enl VA-strukturplan 0 2 000 0 2 000 204 1 796

Dammar Prästgårdsområdet 1 0 299 299 243 56

Övrigt kommunstyrelsen 4 302 6 790 7 042 13 832 1 426 12 406

Delsumma 59 869 48 140 16 324 64 464 44 041 20 423

Gatubyggnadsavgifter -22 -100 -110 -210 -42 -168

Anslutningsavgifter -3 -500 -449 -949 -572 -378

Delsumma -25 -600 -559 -1 159 -614 -545

Summa kommunstyrelsen 59 845 47 540 15 765 63 305 43 427 19 877

Inventarier bildningsnämnden 2 796 3 685 632 4 317 3 323 994

Inventarier individ & fam.nämnden 48 40 0 40 26 14

Inventarier omsorgsnämnden 608 900 1 230 2 130 1 009 1 121

Försäljning av anläggningstillgångar

Markförsäljning -1 243 -200 167 -33 -69 36

Avgår exploateringsfastigheter 11 0 0

Summa -1 232 -200 167 -33 -69 36

Köp av anläggningstillgångar

Markförvärv 0 750 677 1 427 960 467

Summa 0 750 677 1 427 960 467

TOTALT 62 064 52 715 18 471 71 186 48 677 22 509
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Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2006.

tkr Utfall Utfall Totalt Budget Budet 2006 Total

t o m 2005 2006 utfall t o m 2005 exkl ombudg Budget

Ombyggnad Tranängskolan 28 185 16 677 44 862 26 550 17 300 43 850

Fjärrvärme, Tranemo 46 044 -422 45 622 43 509 3 500 47 009

Fjärrvärme, Dalstorp 15 623 3 544 19 167 10 600 3 050 13 650

Tåstarps vattenverk 1 170 4 829 5 999 8 496 0 8 496

Tranemo avloppsreningsverk 23 428 171 23 599 19 925 1 000 20 925

Kommentarer

Investeringsbudgeten för 2006 är mycket omfattan-
de. Inklusive tilläggsanslag uppgick de budgeterade
investeringarna till 71,2 mkr. Utfallet av årets inve-
steringar, ca 48,7 mkr, innebär att investeringsvoly-
men ligger på en något lägre nivå än de senaste åren.
Investeringsutfallet 2006 är 8,9 mkr lägre än vad som
prognosticerades vid senaste budget- och verksam-
hetsuppföljningen.

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

Benämning Budget

Ombyggnad Tranängskolan 16 964

Renovering Gudarpsgården 14 507

Energibesparande åtgärder 3 000

Grus och asfalt på banvallar 2 788

Tåstarps vattenverk 4 731

Summa 41 990

Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas ned-
an. Utfallet uppgick till 33,3 mkr av de budgeterade
42,0 mkr d v s 79,3 %. Samtliga projekt utom ett,
Tåstarps vattenverk, visar en positiv avvikelse. Totalt
redovisas en positiv avvikelse på 8,6 mkr varav 5,9
mkr avser renovering Gudarpsgården. Även energi-
besparande åtgärder redovisar en stor positiv avvikel-
se - 2,4 mkr.

Benämning Utfall

Ombyggnad Tranängskolan 16 677

Renovering Gudarpsgården 8 581

Energibesparande åtgärder 595

Grus och asfalt på banvallar 2 614

Tåstarps vattenverk 4 829

Summa 33 296
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PERSONALREDOVISNING
Kommunens verksamhet är personalintensiv. Ungefär
två tredjedelar av kommunens kostnader är personal-
kostnader. Nedan följer en översiktlig redovisning, från
lite olika perspektiv, av väsentliga personalförhållanden i
Tranemo kommun.

Enligt redovisningslagstiftningen ska alla arbetsgivare
som har fler än tio anställda lämna uppgifter om sjuk-
frånvaron i sin årsredovisning. Det handlar om den totala
sjukfrånvaron samt om sjukfrånvaron för kvinnor re-
spektive män och olika åldersgrupper. Härutöver skall
också långtidssjukfrånvaron redovisas.

Syfte med lagstiftningen är att ge underlag för och upp-
muntra till aktiva åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet.

Alla uppgifter som redovisas avser förhållandena i no-
vember månad om inget annat anges.

Antal anställda

Antalet medarbetare i Tranemo kommun har ökat med
21 personer från 1 145 till 1 166. I denna siffra ingår
tillsvidareanställda men även vikarier. Den faktiskt arbe-
tade tiden i kommunen under året motsvarar 998 årsar-
betare.

Antalet årsarbetare beräknas genom att dividera det totala
antalet arbetade timmar genom ett schablonvärde om
1 760 timmar. Detta värde representerar en genomsnittlig
årsarbetstid för en kommunanställd, vilket bl a innebär
att hänsyn tas till att samtliga kommunanställda inte har
samma årsarbetstid. Som exempel kan nämnas att en
vårdanställd undersköterska som arbetar natt har 36,33-
timmars arbetsvecka, en undersköterska på schemalagd
tid har 37-timmarsvecka, en drifttekniker och en sjukskö-
terska har 38,25-timmars arbetsvecka.

Andelen kvinnor och män

Andelen män av det totala antalet anställda har ökat med
1,5 procent under 2006. Fortfarande är dock fler än fyra
av fem anställda i kommunen kvinnor.

Sysselsättningsgrad

Det uppsatta målet för 2006 var att andelen anställda
med heltidstjänst skulle öka med minst fem procent och
samtidigt skulle antalet timanställda minska med fem
procent.

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har inte
förändrats sedan förra året. Antalet timanställda har dock
minskat. I januari 2006 utbetalades lön till 196 timanställ-
da. Antalet löner utbetalda till timanställda i januari 2007
uppgick till 159, en minskning med 37 personer eller 18,9
procent.

Anställningsform

Andelen tillsvidareanställda respektive vikarier har för-
ändrats marginellt.

Personalkostnader

2006 378,6 mkr
2005 358,6 mkr
2004 336,3 mkr
2003 324,5 mkr

Kontoklass 5 - Här ingår samtliga personalrelatera-
de kostnader under perioden

Tillsvidare & vikarier minst 40 %

Antal
personer

2006 1 166
2005 1 145
2004 1 148
2003 1 103

Antal årsarbetare

Antal
årsarbetare

2006 998
2005 962
2004 962
2003 920

Andelen kvinnor och män av totala
antalet anställningar

2006 2005 2004
Män 18,7% 16,2% 17,0%
Kvinnor 81,3% 83,8% 83,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
1 november respektive år

2006 2005 2004
Heltid 49% 49% 47%
Deltid 51% 51% 53%

Medelålder och medelanställningstid

Medelan-
Ålder ställningstid

Män 48,1 11,8
Kvinnor 45,9 14,7
Totalt 46,3 14,2

Anställningsform

2006 2005 2004
Tillsvidare 85% 84% 85%
Vikarier 15% 16% 15%
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Åldersstruktur

Gruppen över femtio år har minskat och i gengäld har
fler yngre personer anställts.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Tranemo kommun är låg i jämförelse
med genomsnittet i landets kommuner. Glädjande är
dessutom att sjukfrånvaron har sjunkit något under 2006
jämfört med 2005. Det uppsatta målet för 2006 var att
sjukfrånvaron i organisationen skulle vara den lägsta
bland landets samtliga kommuner. År 2005 uppgick
sjukfrånvaron till 6,3 % vilket var 2 % under genomsnit-
tet i riket. Lägsta sjukfrånvaron bland landets kommuner
hade då Värnamo kommun med en sjukfrånvaro på
4,7 %. Under 2006 har sjukfrånvaron i Tranemo sjunkit
till 5,7 %.

Enligt Folksams hälsoindex är sjukfrånvaron i landets
kommuner i genomsnitt 8,6 % under år 2006 (2005:
9,0 %).

Liksom tidigare år är det stor skillnad mellan könen.
Kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män.
Sjukfrånvaron för kvinnor i genomsnitt i landet uppgår
till 9,6%.

Långtidssjukfrånvaro

Andelen av den totala sjufrånvaron som sammanhängan-
de varat 60 dagar eller mer har ökat något.

Frisktal

Med frisktal menas de anställningar där sjukfrånvaro
överhuvudtaget inte har förekommit under året. Friskta-
let är förhållandevis högt i Tranemo kommun.

Frisktalet för kvinnor år 2006 uppgick till 43,7 % och för
män 66,0 %, vilket kan jämföras med år 2005 då frisktalet
för kvinnor var 43,8 % och för män 52,6 %.

Fyllnads- och övertid

Fyllnads- och övertiden har minskat med 1,4 mkr jämfört
med förra året och med 2,2 mkr jämfört med 2004.

Åldersstruktur i procentuell andel

Ålder 2006 2005 2004
-29 23,9 8,0 21,7

30-49 40,2 49,7 41,1
50- 36,0 42,3 37,2

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på ålder

Ålder 2006 2005 2004
-29 3,0 4,9 2,8

30-49 6,4 7,1 6,5
50- 5,5 5,8 6,7
Totalt 5,7 6,3 6,3

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på kön

Kön 2006 2005 2004
Män 3,7 3,8 3,7
Kvinnor 6,2 6,8 7,1
Totalt 5,7 6,3 6,3

Andel av den sjukskrivna tiden som är långtids-
sjukskrivning (61 dagar och mer)

2006 2005 2004
Män 63,7% 38,0% 50,4%
Kvinnor 67,5% 68,2% 73,1%
Totalt 67,0% 63,1% 70,5%

Fyllnads- samt övertid

2006 4,9 mkr (382 tkr/mån)
2005 6,3 mkr (525 tkr/mån)
2004 7,1 mkr (590 tkr/mån)
2003 7,2 mkr (602 tkr/mån)
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MILJÖREDOVISNING
Tranemo kommuns miljöarbete har pågått ett antal år
och några projekt från kommunens sida är i gång för
närvarande. Men den enskilda medborgaren har också ett
stort ansvar. Vardagen är full av miljöval. Hur vi reser,
hur vi bor, vad vi äter och vad vi slänger i soporna har
betydelse för vår miljö.

Kommunens lagstadgade ansvar

Kommunerna har ansvar för den lokala tillsynen enligt
bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddsla-
gen, tobakslagen och djurskyddslagen. Kommunernas
uppgift är, kort sammanfattat, att förebygga och förhind-
ra skador på miljön och folkhälsan.

Tillsynen är en del av det löpande miljöarbetet. Det inne-
bär bland annat att företag inspekteras för att se till att
miljölagstiftningen efterlevs och att miljöpåverkan redu-
ceras.

Resultatet av vårt gemensamma miljöarbete redovisas
nedan utifrån sju av de 16 nationella miljömål som riks-
dagen slagit fast. Varje rubrik utgör ett nationellt miljö-
mål.

Begränsad klimatpåverkan

Under 2006 har ytterligare 89 abonnenter i Dalstorp och
30 abonnenter i Tranemo anslutit sig till fjärrvärmenäten.
Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga om målet med en
minskning av koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år
ska vara uppnått år 2010.

Fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen –
ackumulerad reduktion av CO2-utsläpp
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Frisk luft

Mätningarna i Björkered, mellan Ambjörnarp och Tra-
nemo visar på fortsatt minskning av svavelnedfall i
kommunen. Kväveutsläppen ligger dock fortfarande kvar
på lika höga siffror som för 15 år sedan.

Då trafiken står för huvuddelen av utsläppen så finns en
förhoppning om att kommunens satsning på cykelbanor
mellan Tranemo och Limmared samt mellan Tranemo
och Uddebo kommer leda till minskad pendling med bil
och därmed reducerade kväveutsläpp.

Nedfall Björkered 1990-2005, kg/ha
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Under 2006 har även mätningar startat för den lokala
luftkvalitén enligt förordning (2001:527) om miljökvali-
tetsnormer för utomhusluft. Mätstationen sitter på sim-
hallen i Tranemo tätort.

Bara naturlig försurning

Trots att det sura nedfallet minskar krävs fortfarande
relativt omfattande kalkning av vattendragen i kommu-
nen. Det tar lång tid att återställa balansen i sjöar och
mark. Verksamheten finansieras till 85 % av statsbidrag.

Kalkning av sjöar 2002-2006, ton kalk
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Ingen övergödning
Knappt hälften av Tranemo kommuns invånare har
avlopp kopplat till reningsverket i Tranemo centralort.
Den andelen planeras att utökas under kommande år.
Utsläppen av övergödande ämnen som fosfor och kväve
minskar efter att ha varit som högst 2005 då verket bygg-
des om. Från övriga reningsverk är utsläppen av över-
gödande ämnen små, eftersom verken har betydligt färre
hushåll anslutna.
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Kväveutsläpp Tranemo reningsverk, ton
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Levande sjöar och vattendrag
Tranemo kommun bedriver, i samarbete med Svenljunga
kommun, ett fiskevårdsprojekt i Ätran. En förstudie, som
utreder behovet av åtgärder för att gynna den unika
stammen av Ätran-öring, har påbörjats.

Ett rikt växt- och djurliv

Under hösten har en omfattande inventering av hassel-
musen genomförts. Arten är upptagen på EU:s lista över
skyddsvärda arter. Hasselmusen är tämligen allmän i
stora delar av kommunen, med en uppskattad popula-
tionsstorlek på 1 500- 2 000 vuxna individer.

God bebyggd miljö

Kommunen har i samarbete med naturskyddsföreningen
beviljats bidrag till ett tätortsnära naturvårdsprojekt söder
om Tranemo tätort. En naturstig ska anläggas med in-
formationsskyltar för att öka intresset och förståelsen för
vår naturmiljö.

82 procent av hushållen i Tranemo kommun uppger att
de komposterar delar av sitt avfall. Det är en ökning
sedan tidigare år. Även hämtfrekvensen har minskat
vilket kan tyda på ökad sopsortering.

Andel hushåll med kompostering
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen
Tranemo kommun följer den kommunala redovisnings-
lagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning eller dess företrädare.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med re-
kommendation nr 4 från Rådet för kommunal redovis-
ning. Detta innebär att kommunen i bokslutet för år 2006
har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2005 och
en preliminär slutavräkning för 2006. Slutavräkningen för
2005 uppgår till -131 kr per invånare. Av dessa har
-340 kr per invånare redovisats som preliminär avräkning
i bokslutet för år 2005. Differensen, +209 kr per invåna-
re (+2,5 mkr), har ökat de redovisade skatteintäkterna i
2006 års bokslut. Den preliminära avräkningen för år
2006 har uppskattats till +217 kr per invånare (+2,6 Mkr)
och har ökat redovisade skatteintäkter.

Redovisning av vissa lönekostnader

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar
som tjänats in i december 2006 kostnadsredovisas 2006.

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar.
Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upp-
lupen arbetsgivaravgift redovisas skulden som en kort-
fristig skuld.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar. Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i
bruk. De planenliga avskrivningarna följer Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer. Inventa-
rier av ringa värde (39 700 kr) har kostnadsförts direkt.

Exploateringstillgångar

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som
omsättningstillgångar.

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning

VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar har
minskat värdet av motsvarande tillgångar i balansräk-
ningen.

Avfallsdeponier

Löpande avsättningar görs för återställande av de depo-
nier som Tranemo kommun använder för avfallsförva-
ring. Under 2006 har träffats en preliminär överenskom-
melse beträffande hur stor andel av utgifterna för åter-
ställande av Änglarpsdeponin (som används gemensamt
med Svenljunga kommun), som skall bekostas av Trane-
mo kommun. Mot bakgrund av den preliminära överens-
kommelsen, som i viss grad avviker från tidigare bedöm-
ning, har en tillkommande kostnad på 2,2 mkr belastat
det ekonomiska resultatet 2006.

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 redo-
visningslagen.

Under 2006 har påbörjats en översyn av modellen för
pensionsskuldsberäkningar, mot bakgrund av ett behov
av att uppdatera vissa försäkringstekniska antaganden om
diskonteringsränta och om livslängder. I beräkningen av
Tranemo kommuns pensionsskuld per 2006-12-31 har en
justerad diskonteringsränta beaktats. Denna grundänd-
ring innebär en ökning av kommunens pensionsåtagan-
den med 15,1 mkr. Hela ökningen belastar kommunens
ekonomiska resultat 2006. Hade redovisningen av pen-
sionskostnaderna 2006 skett enligt den s k ”blandmodel-
len” hade kostnaderna varit 17,9 mkr lägre. De kostnader
som är en följd av de förändrade grunderna för beräk-
ning av pensionsskulden redovisas dock som en jämfö-
relsestörande kostnad. I realiteten påverkas Tranemo
kommuns pensionsskuld på samma sätt som alla andra
kommuners av förändringen i beräkningsgrunderna.

Med anledning av grundändringen när det gäller ansvars-
förbindelsen har samtliga jämförelseuppgifter för åren
2002-2005 räknats om.

I enlighet med Rådets för kommunal redovisning re-
kommendation nr 5 har den särskilda löneskatten på
pensionskostnaden periodiserats.

Koncernen

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisning-
en) upprättas enligt den kommunala redovisningslagen
och utformas enligt god redovisningssed.

Koncernredovisningen omfattar kommunen samt bolag
som kommunen på grund av andelsinnehav har ett vä-
sentligt 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 Tra-
nemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Enligt förvärvsmetoden
värderas, vid förvärvstidpunkten, de övertagna nettotill-
gångarna i dotterföretaget till ett pris som motsvarar
priset för dotterföretagsandelarna i moderföretaget. Dot-
terföretagsandelarnas anskaffningspris har avräknats mot
förvärvat eget kapital.
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RESULTATRÄKNING, mkr

Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2006 2005 2006 2006 2005

Verksamhetens intäkter 1,10 155,0 146,2 112,4 120,8 113,0

Verksamhetens kostnader 1,10 -592,3 -543,8 -546,8 -569,2 -521,5

Avskrivningar 11 -29,2 -26,2 -23,7 -24,2 -22,0

Verksamhetens nettokostnader -466,6 -423,8 -458,0 -472,6 -430,5

Skatteintäkter 12 363,1 344,8 360,8 363,1 344,8

Generella statsbidrag 12 99,5 97,3 99,6 99,5 97,3

Finansiella intäkter 2,13 1,2 1,7 1,3 1,5 2,4

Finansiella kostnader 2,14 -4,4 -3,7 -0,6 -0,5 -0,4

Årets resultat -7,1 16,3 3,0 -9,0 13,6

FINANSIERINGSANALYS, mkr

Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Betalningsflödesanalys 2006 2005 2006 2005

DRIFT
Verksamhetens intäkter 1,10 155,0 146,2 120,8 113,0
Verksamhetens kostnader 1,10 -592,3 -543,8 -569,2 -521,5
Skatter, generella statsbidrag 12 462,6 442,1 462,6 442,1
Finansiella intäkter 2,13 1,2 1,7 1,5 2,4
Finansiella kostnader 2,14 -4,4 -3,8 -0,5 -0,4
Justering rörelsekapital 3,15 21,4 8,2 21,3 7,6
Driftsnetto 43,4 50,6 36,6 43,2

INVESTERINGAR
Inköp av värdepapper 16 0,0 0,0 0,0 0,0
Avyttrade värdepapper 17 0,0 1,0 0,0 1,0
Investeringar, maskiner och inventarier 4,18 -9,3 -7,0 -7,5 -5,3
Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar, fastigheter och
anläggningar 4,18 -58,3 -84,4 -41,2 -58,0
Avyttrade fastigheter och anläggningar 5,19 0,6 1,6 0,1 1,2
Investeringsnetto -67,1 -88,8 -48,7 -61,1

FINANSIERING
Utlåning 20
Utlåning -0,1 -2,1 -0,1 -18,0
Återbetald utlåning 4,6 0,6 19,0 23,3
Upplåning 21
Upplåning 28,5 27,2 0,0 2,0
Amortering -4,3 0,0 -0,8 0,0
Justering rörelsekapital 6,22 -3,7 3,3 -6,1 8,1
Finansieringsnetto 25,1 29,0 12,0 15,4

Förändring av likvida medel 1,5 -9,2 -0,1 -2,5
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BALANSRÄKNING, mkr

Not Koncernen Kommunen

Tillgångar

061231 051231 061231 051231

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 23 620,6 587,7 434,4 413,0

Maskiner och inventarier 24 23,1 18,2 18,5 15,4

Summa 643,7 605,9 452,9 428,4

Finansiella anläggningstillgångar 7,25 13,2 14,2 29,0 47,8

Summa anläggningstillgångar 656,9 620,1 481,8 476,3

Omsättningstillgångar

Förråd m m 26 1,8 2,2 1,1 1,3

Fordringar 27 27,3 34,3 27,3 33,9

Kassa och bank 28 22,2 20,7 19,3 19,4

Summa omsättningstillgångar 8 51,3 57,2 47,8 54,6

Summa tillgångar 708,2 677,3 529,6 530,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 29 181,0 175,3 165,7 160,4

därav årets resultat -7,1 16,2 -9,0 13,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 30 228,7 223,4 228,7 223,4

Andra avsättningar 31 21,8 20,0 19,8 18,1

Summa 250,5 243,4 248,5 241,5

Skulder

Långfristiga skulder 9,32 162,7 134,9 10,9 11,7

Kortfristiga skulder 9,33 114,0 123,7 104,5 117,3

Summa 276,7 258,6 115,4 129,0

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 708,2 677,3 529,6 530,9

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed
jämförliga säkerheter 34 1,6 1,6 154,0 124,9
Övriga ansvarsförbindelser 35 7,6 6,7 7,6 6,7

Summa 9,2 8,3 161,6 131,6
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NOTER (TKR)
2006 2005

Koncernen

Not 1

Verksamhetens intäkter och kostnader

Eliminering
koncerninterna intäkter -9 698 -7 360
koncerninterna kostnader 11 141 8 109
Elimineringsdifferens 1 443 749

P g a olikheter i redovisningsprinciper elimineras
större kostnader än intäkter.

Not 2

Finansiella intäkter och kostnader

Eliminering
av koncerninterna
finansiella intäkter -399 -864
av koncerninterna
finansiella kostnader 399 864
Elimineringsdifferens 0 0

Not 3

Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun 21 319 7 569
TBAB avsättning
uppskjuten skatt 108 662
Summa 21 427 8 231

Not 4

Investeringar

Maskiner och inventarier

Tranemo kommun -7 332 -5 341
Tranemobostäder AB -1 977 -1 621
Summa -9 309 -6 962

Fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun -41 413 -57 956
TBAB -15 935 -12 198
TUTAB -912 -14 229
Summa -58 260 -84 383

Not 5

Avyttrade fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun 69 1 232
TBAB 542 383
Summa 611 1 615

Not 6

Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun -6 121 8 089
TBAB 940 -1 393
TUTAB 2 941 -2 621
Elimineringsdifferens -1 443 -749
Summa -3 683 3 326

2006 2005

Not 7

Finansiella anläggningstillgångar

Tranemo kommun 28 952 47 829
TBAB 148 137

Eliminering av koncerninterna poster

Långfristiga skulder -12 400 -30 300
Aktiekapital -3 500 -3 500
Summa finansiella anl tillg 13 200 14 166

Not 8

Omsättningstillgångar

Tranemo kommun 47 801 54 608
TBAB 5 086 2 306
TUTAB -175 4 332

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen kortfristiga
fordringar -1 272 -494
TBAB kortfristiga fordringar

-144 -326
TUTAB kortfristiga fordringar

0 -3 171
Summa omsättningstillg 51 296 57 255

Not 9

Skulder

Långfristiga skulder

Kommunen 10 930 11 680
TBAB 151 787 137 645
TUTAB 12 400 15 900

Eliminering av koncerninterna poster

TBAB 0 -14 400
TUTAB -12 400 -15 900
Summa långfr skulder 162 717 134 925

Kortfristiga skulder

Kommunen 104 495 117 313
TBAB 10 570 9 785
TUTAB 347 599

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen -144 -3 497
TBAB -1 174 -203
TUTAB -98 -291
Summa kortfr skulder 113 996 123 706

Summa skulder 276 713 258 631
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NOTER (TKR)
2006 2005

Kommunen

Not 10

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Nämndrelaterade intäkter 147 291 134 916
Avgår interna intäkter -26 594 -24 871
Fastighetsförsäljning 78 3 005
Summa intäkter 120 775 113 050

Verksamhetens kostnader

Nämndrelaterade kostnader -613 151 -580 116
Därav personalkostnader -354 651 -332 487

Avgår interna kostnader 26 594 24 871
Avgår kapitalkostnader 43 024 45 416
Pensionsförs lösn för kompl
ålderspension -338 -1 089
Pensionsutbetalningar -6 316 -5 912
Individuell del pensioner -8 954 -9 066
Pensionsavsättningar -15 437 -2 837
Kalkyl kompl pension (PO) 17 210 16 025
Löneskatt pensioner -8 392 -7 824
Övr verksamhetskostnader -3 391 -1 006
Summa kostnader -569 152 -521 538

Jämförelsestörande poster

Årets resultat enligt
resultaträkning -8 999 13 581
Avsättning deponi 2 174 0
Grundändring
pensionsavsättning 15 097 0
Reavinst
fastighetsförsäljning 0 -3 005
Reaförlust
fastighetsförsäljning 0 419
Extra underhåll 0 4 603
Summa jämf stör poster 8 272 15 598

Not 11

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -24 232 -22 049
Nedskrivningar -10 0
Summa avskrivningar -24 242 -22 049

Not 12

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatt 358 095 349 209
Slutavräkning 5 048 -4 387
Summa 363 143 344 822

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag 83 832 82 604
Kostnadsutjämning 10 792 11 918
Införandebidrag 0 1 568
Sysselsättningsstöd 6 176 6 610
Regleringsvagift -208 -2 638
Avgift till LSS-utjämningen -1 120 -2 780
Summa 99 470 97 282

Summa skatter och
statsbidrag 462 614 442 104

2006 2005

Avräkningsbelopp per invånare

Slutavräkning 209 -31
Preliminär avräkning 217 -340
Summa 426 -371

Not 13

Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel 268 334
Räntor på långfristig utlåning 415 899
Räntebidrag 403 405
Kommunalborgen 263 263
Utdelning på aktier och
andelar 78 110
Övriga finansiella intäkter 57 408
Summa finansiella intäkter 1 482 2 418

Not 14

Finansiella kostnader

Kostnadsräntor lån -9 -15
Ränta pensionsskuld -459 -353
Övriga finansiella kostnader -8 -21
Summa finansiella kostn -476 -390

Not 15

Justering av rörelsekapitalets förändring

Avsättning pensioner 19 641 7 097
Avsättning deponier 1 678 472
Summa justering 21 319 7 569

Not 16

Inköp av värdepapper

Emission Kommuninvest -22 -14
Summa -22 -14

Not 17

Avyttrade värdepapper

Inlösen obligation 0 1 000
Summa 0 1 000

Not 18

Investeringar

Maskiner och inventarier -7 455 -5 341
Fastigheter och anläggningar -41 222 -57 956
Summa investeringar -48 677 -63 297

Not 19

Avyttrade fastigheter och
anläggningar 69 1 232

Not 20

Utlåning

Vidareutbildning barnskötare -141 -123
Vägverket RV 27 0 -2 002
Tranemo Utvecklings AB 0 -15 900
Summa utlåning -141 -18 026
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NOTER (TKR)
2006 2005

Återbetald utlåning

Reverslån Tranemobostäder 14 400 22 700
Södra Älvsborgs
Räddningstjänst 0 256
Ljungsarps Fastighets AB 390 300
Vägverket RV 27 750 0
Tranemo Utvecklings AB 3 500 0
Summa återbet utlåning 19 040 23 256

Not 21

Upplåning

Borås kommun RV 27 0 2 002
Summa upplåning 0 2 002

Amortering

Borås kommun RV 27 -750 0
Summa amortering -750 0

Not 22

Justering av rörelsekapitalets förändring

Förråd mm 164 -71
Fordringar 6 533 -10 526
Kortfristiga skulder -12 818 18 686
Summa justering -6 121 8 089

Not 23

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde 412 987 370 180
Nyanskaffningar 41 222 60 426
Årets avskrivningar -19 841 -17 619
Nedskrivningar -10 0
Utgående bokfört värde 434 359 412 987

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 644 993 603 780
Ackumulerade avskrivningar -210 634 -190 793

434 359 412 987

Anskaffningsvärde

Markreserv 4 397 4 466
Verksamhetsfastigheter 484 120 454 410
Fastigheter för
affärsverksamhet 86 542 79 912
Publika fastigheter 42 651 38 120
Fastigheter för annan
verksamhet 26 732 26 321
Övriga fastigheter 551 551
Summa 644 993 603 780

Ackumulerade avskrivningar

Verksamhetsfastigheter 146 425 131 939
Fastigheter för
affärsverksamhet 30 676 27 845
Publika fastigheter 20 606 19 262
Fastigheter för annan
verksamhet 12 928 11 747

210 634 190 793

I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående.

2006 2005

Not 24

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 15 445 14 534
Nyanskaffningar 7 455 5 341
Årets avskrivningar -4 392 -4 430
Nedskrivningar 0 0
Utgående bokfört värde 18 508 15 445

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 57 289 76 596
Ackumulerade avskrivningar -38 782 -61 151

18 508 15 445

Not 25

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i
kommunens koncernföretag 3 500 3 500
Aktier och andelar i övrigt 1 512 1 491
Reverslån Tranemobostäder 0 14 400
Ljungsarps Fastighets AB 0 390
Vidareutbildning barnskötare 610 468
Vägverket RV 27 10 930 11 680
Tranemo Utvecklings AB 12 400 15 900
Summa 28 952 47 829

Not 26

Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Kommunförrådet 358 514
Oljeförråd 351 355
Orrefors Kristallskål 10 13
Konstverk 14 14
Exploateringsfastigheter som
ska avyttras 400 403
Summa 1 134 1 298

Not 27

Kortfristiga fordringar

Statsbidrag 0 489
Kundfordringar 12 862 8 752
Interimsfordringar
(utgiftsförskott, inkomster) 8 131 14 902
Övriga kortfristiga fordringar 6 356 9 738
Summa kortfr fordringar 27 348 33 881

Not 28

Kassa och bank

Kassa 0 2
Bank 19 319 19 426
Summa kassa o bank 19 319 19 428
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NOTER (TKR)

2006 2005

Not 29

Eget kapital

Ingående eget kapital 174 673 355 560
Pensionsåtaganden 0 -194 481
Justerat ingående
eget kapital 174 673 161 079

Årets resultat -9 000 13 594
Utgående eget kapital 165 673 174 673

Anläggningskapital

Anläggningstillgångar 481 819 476 262
Långfristiga skulder,
avsättningar -259 452 -238 883

222 367 237 379

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar 47 801 54 608
Kortfristiga skulder -104 495 -117 314

-56 694 -62 706

Summa eget kapital 165 673 174 673

Not 30

Avsättning för pensioner

Årets avsättning 98- 1 044 2 837
Avsättning löneskatt 98- 253 688
Finansiell kostnad 98- 459 353
Årets avsättning -98 2 887 2 591
Avsättning löneskatt -98 701 628

5 344 7 097

Intjänat t o m 1997 173 495 170 608
Förmånsbestämd
ålderspension 6 901 5 536
PA-KL pensioner 1 860 1 711
Särskild avtalspension 1 188 1 251
Efterlevandepension 621 659
Pensionsavsättning 184 065 179 765

Särskild löneskatt 44 654 43 610
Pensionsavsättning inkl.
löneskatt 228 719 223 375

Not 31

Avsättningar

Gudarp 7 927 8 574
Änglarp 11 876 9 551
Summa avsättningar 19 803 18 125

Not 32

Långfristiga skulder och leasingavtal

Borås Stad (riksväg 27) 10 930 11 680

Operationella leasingavtal

Avgifter inom ett år 569 685
Avgifter senare än ett år men
inom fem år 2 276 2 741
Avgifter senare än fem år 0 0

Finansiella leasingavtal

Tranemo kommun har inga
finansiella leasingavtal.

2006 2005

Not 33

Kortfristiga skulder

Individuell del, pensioner 9 251 9 080
Individuell del, löneskatt 2 244 2 203
Leverantörsskulder 29 088 46 433
Semesterlöneskuld 25 827 24 856
Övertidsskuld 2 056 1 848
Interimsskulder
(inkomstförskott, utgiftsrester) 33 628 30 112
Övriga kortfristiga skulder 2 402 2 781
Summa kortfr skulder 104 495 117 313

Not 34

Borgensförbindelser

Helägda/delägda bolag 152 457 123 245
Egna hem och småhus 1 554 1 645
Summa borgensförbind 154 011 124 890

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86,
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förplikt-
elser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal
begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen
har i Kommuninvest. 2006-12-31 uppgick detta
lånebelopp till 71,9 mkr (2005-12-31: 71,9 mkr).

Not 35

Förvaltade stiftelser

F A Nordqvists Donation 556 551
Brunkes Donation 83 82
Brunkeparkens Fond 32 34
Lindgrens Donation 63 62
Samfond inom skolan 218 216
Social samfond 181 180
Adolf Johanssons Fond 13 13
Gunnar Johanssons Fond 38 38
Stiftelsen Bengt Claessons
Minne 6 341 5 489
Thomas Rundqvists 90-årsfond 33 32
Summa förvaltade stiftelser 7 557 6 697
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande Crister Persson (c)
Förvaltningschef Arne Willhammar

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter 79 150 74 160 70 634

Kostnader -149 243 -145 631 -138 863

Nettokostnader före
kapitalkostnader -70 093 -71 471 -68 229
Kapitalkostnader -19 102 -18 668 -19 443

UTFALL -89 195 -90 139 -87 672

Budgetanslag 90 139 90 139 83 341

RESULTAT 944 0 -4 331

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Samhällsbyggnadsavd,
personal mm 6 821 6 997 -176
Lokalförsörjning 15 189 15 808 -618
Gator och vägar 11 606 12 465 -860
VA, fjärrvärme och renhållning 952 1 246 -294
Samhällsbyggn avd, övr 4 086 3 963 123
Kommunfullmäktige 1 825 1 266 559
Kommunledning 6 139 6 079 60
Beredning- o informationsavd. 11 690 11 111 579
IT-avdelningen 10 437 10 165 272
Ekonomiavdelningen 5 869 5 418 451
Personalavdelningen 7 568 6 702 866
Räddningstjänst 7 958 7 975 -17
SUMMA 90 139 89 155 944

Årets resultat

Kommunstyrelsen redovisar för 2006 ett överskott på
944 tkr. Resultatet fördelar sig i enlighet med ovanstå-
ende tabell.

Några större avvikelser

• Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 350 tkr
inte utnyttjats.

• Avgift till det finansiella samordningsförbundet har
erlagts med 346 tkr.

• Kostnaderna för kollektivtrafiken blev 340 tkr lägre
än budgeterat p g a redovisat resultat för 2005.

• Inom ekonomiavdelningen har försäkringskostna-
derna blivit 77 tkr lägre och driftkostnaderna för
ekonomisystemet 233 tkr lägre än budgeterat.
Dessutom har intäkterna blivit något högre än bud-
get.

• Personalavdelningen har under del av året haft en
vakant tjänst.

• Inom IT-verksamheten har kostnaden för bytet av
MS Officepaketet blivit ca 200 tkr lägre än beräk-
nat.

• Nettokostnaden för Byggstenens verksamhet har
påverkats av att det finansiella samordningsförbun-
det under hösten köpt tjänster.

• Fastighetsverksamheten exklusive industrifastighe-
ter redovisar ett underskott på 431 tkr. Underskot-
tet beror på högre driftkostnader, bl a ökade el-
samt oljekostnader för ett flertal fastigheter. För in-
dustrifastigheter uppvisas ett totalt underskott på
187 tkr gentemot budget.

• Exploateringsfastigheter redovisar ett underskott på
185 tkr, till största delen beroende på en stor fastig-
hetsförrättning för de nybildade villatomterna i Sil-
verdalen.

• Gatu- och vägverksamheten redovisar ett under-
skott på 860 tkr beroende på högre kostnader för
vinterväghållning och belysning än budgeterat. En
översyn av belysningsverksamheten pågår och ska
redovisas inför budget 2008.

• VA-verksamheten redovisar för året ett positivt
resultat motsvarande 145 tkr.

• Med anledning av den nya skatten på utsorterat
brännbart hushållsavfall höjdes renhållningstaxan
med 13 % från 1 juli. Vid bokslutet visar det sig att
denna höjning inte räckt till, intäkterna har blivit
lägre än budgeterat. Detta kompenseras dock med
att intäkten för försäljning av skrot blivit avsevärt
högre än väntat. Sammantaget uppvisar avfallsverk-
samheten ett överskott på ca 254 tkr.

• Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett underskott på
692 tkr, dels på grund av högre kostnader beroende
på en mediarörsläcka på huvudstammen i Tranemo
och dels beroende på lägre intäkter orsakade av den
milda hösten och vintern.

Årets verksamhet

Kommunstyrelsen har under året arbetat med de åtgär-
der som redovisats för kommunstyrelsen i Handlings-
plan 2006.

Verksamheten på berednings- och informationsavdel-
ningen vad gäller ärendehantering och nämndsadminist-
ration har bedrivits i planerad omfattning. En ökning av
antalet ärenden har konstaterats.
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Årets informationsverksamhet har varit mycket omfat-
tande. Kommunalt Forum har kommit ut planenligt tre
gånger under året.

Det interna informationsbladet Bladet har sänts ut elva
gånger med e-post till alla anställda med egen e-
postadress. Tranemo kommuns hemsida har uppdaterats
kontinuerligt.

I början av mars genomfördes Tranemo Expo 2006.
Tranemo kommun deltog som störste utställare. Hela
mässan fick stort medialt genomslag och antalet besöka-
re var fler än väntat. Tranemo kommun hade en strate-
giskt väl placerad monter och många besökare stannade
till och tog del av all den information som gavs.

Tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärads kom-
munalförbund fortsatte kampanjen Bo i Sjuhärad under
våren. Kampanjen vänder sig i första hand till barnfamil-
jer i Göteborgsområdet. Kampanjen kommer att fort-
sätta i någon form under 2007.

Rekryteringsfrågorna har stått i centrum hela året. Tra-
nemo kommun har fått mycket uppmärksamhet i media
tack vare de mycket låga arbetslöshetssiffrorna. Kom-
munen har vid ett flertal tillfällen medverkat i olika
rekryteringsaktiviteter, dels för att locka personal till
kommunens företag, dels för att locka nya invånare till
kommunen.

Under året har de olika företagsnätverken fortsatt sina
verksamheter. Flera informationsmöten har anordnats
för företagen. Under året har även diskussioner förts
angående mark- och lokalbehov, samt en rad företagsbe-
sök genomförts.

För att underlätta för såväl nyetablerade som väl etable-
rade företagare, att komma i kontakt med rätt personer
på Tranemo kommun, har en Företagsguide tagits fram.

För andra året i rad har Tranemo kommun haft en hel-
årsöppen turistbyrå och liksom 2005 var 2006 ett fram-
gångsrikt år för turismen.

Samarbete med såväl Västsvenska Turistrådet som inom
Sjuhärads kommunalförbund har fortsatt att utvecklas.

År 2005 genomfördes en översyn av kollektivtrafiken i
kommunen i syfte att få till stånd en attraktiv och kund-
relaterad trafik. Inledningsvis har arbetet främst inriktats
på att få till stånd en trafik anpassad för skol- och ar-
betsresor. Närtrafik har införts. Kommunen har initierat
och leder en utredning för utveckling av trafiken på
Kust till Kustbanan mellan Värnamo och
Borås/Göteborg.

Tranemo kommun bedriver en bra konsumentvägled-
ningsverksamhet med såväl enskild rågivning som in-
formationsinsatser till olika grupper.

Överförmyndare och gode män är en väsentlig verk-
samhet med växande behov.

Den fortsatta satsningen med bärbara datorer till gym-
nasieelever innebar att det under året blivit ytterligare
180 bärbara elevdatorer att hantera. Genom den struktur
som utarbetats för att effektivisera drift av arbetsstatio-

ner har utökning kunnat genomföras utan att extra re-
surser avsatts för IT-avdelningens verksamhet.

Kommunens satsning på bredband har fortsatt under
året och avtal har tecknats om en fortsatt utbyggnad till
sju av de telestationer som saknar ADSL, denna etapp
beräknas vara utbyggd under första halvåret 2007.

Arbetet med stöd åt långtidssjukskrivna har fortsatt
genom dels handledda träffar där en personalhandlägga-
re lett aktiviteten och dels genom utbildning i stresshan-
tering ledd av Boråshälsan.

Tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad har un-
der året projektet Ökad hälsa startats upp.

Nytt PA- och lönesystem har handlats upp vilket kom-
mer att tas i drift under hösten 2007.

En arbetsgrupp arbetar med att ta fram gemensamma
lönekriterier för kommunen.

Med stöd av ESF-medel har en kompetensanalys ge-
nomförts på ca 100 personer inom kök, lokalvård och
vaktmästeri. Förstudien har resulterat i att utbildningar
påbörjats för dessa grupper.

En chefs- och medarbetarpolicy har tagits fram och
håller nu på att implementeras i organisationen.

Byggstenens verksamhet bedrevs under våren som ett
utvecklingsprojekt med stöd av ESF-medel. Fr o m
hösten bedrivs verksamheten utifrån överenskommelse
med det finansiella samordningsförbundet.

Under 2006 har fokus legat på de mindre skolorna i
kommunen, såsom fönster- och dörrbyten, fasadupp-
rustningar, ventilation, låssystem, takrenoveringar samt
upprustning av idrottshallar.

I övriga fastigheter har inriktningen varit energifrågor,
såsom uppdatering av befintliga system, utbyte av vär-
mepumpar samt att skapa en större förståelse för drift-
frågor i verksamheten.

Uppröjningen efter stormen Gudrun pågick fram till
sommaren. Under hösten har plantering tagit vid. Stor
vikt har också lagts vid att upptäcka angrepp av bark-
borre i den kvarvarande granskogen. Skadorna framöver
ser ut att bli stora.

Under 2006 har detaljplanen för bostadsområdet Silver-
dalen i Tranemo ändrats, vilket innebar att fler och
större tomter tillkommit. Här har också anlagts dammar
för att göra området mer attraktivt.

Samtliga planerade arbeten under året har färdigställts.
De största projekten under året har varit bl a ny bro i
Uddebo, asfaltering av banvallen mellan Limmared och
Tranemo, trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor, gårdsgatan
på Storgatan i Tranemo, samt byte till lågenergilampor
för gatubelysningen.

Byte till lågenergilampor medför mindre underhåll,
vilket tillsammans med lägre energiförbrukning och
längre brinntid kommer att innebära minskade kostna-
der.
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Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på
lekplatserna har fortsatt under 2006. Resurser har till-
satts för att öka insatserna för skötsel och reparation på
befintliga lekplatser. Samtidigt har arbetet fortsatt med
att helrenovera lekplatser så att de uppfyller gällande
säkerhetskrav. Tre lekplatser i Dalstorp, Nittorp och
Tranemo har helrenoverats.

Det nya vattenverket i Tåstarp togs i drift i september.
Taket på högreservoaren i Limmared, vilket blåste av i
samband med stormen Gudrun, har bytts, samtidigt
renoverades fasaden. Det har även utförts akutrenove-
ringar på avloppsverk och pumpstationer.

Uppdraget med att ta fram en VA-strategiplan för att
kunna prioritera framtida investeringar har slutförts.
Projektering av överföringsledningar samt pumpstatio-
ner har påbörjats enligt planen.

I samband med fjärrvärmebyggnationen har ledningsnät
i dåligt skick på Björkvägen i Dalstorp bytts ut och
förbättrats.

Under året har kostnaderna för att som nu använda ytor
på Gudarpstippen för återvinningscentralen beräknats.
Det har då visat sig att kostnaderna blir höga. Alternati-
vet att flytta återvinningscentralen till en ny lokalisering
utreds.

Gasavledningssystemet på Gudarpsdeponin har utförts
enligt plan. Arbetet kommer att fortsätta i takt med att
nya ytor sluttäcks.

Fr o m 2006-07-01 infördes en ny skatt på utsorterat
brännbart avfall. Detta medförde att renhållningstaxan
fick höjas med 13 % från detta datum.

Tranemo kommun distribuerar fjärrvärme till 535 cen-
traler i Tranemo och Dalstorp varav ca 400 är villor och
mindre hyresfastigheter. I Dalstorp har etapp 2 utförts,
ca 25 centraler återstår att montera. I Tranemo har en-
dast förtätningar av 10 villor byggts. Av de som anslutits
i Tranemo och Dalstorp under året konverterade 15
stycken från direktel.

Arbetet med uppdatering av den digitala kartdatabasen
har pågått kontinuerligt. Databasen har dessutom upp-
daterats med nya flygbilder över hela kommunen. Mät-
ningsuppdrag har huvudsakligen utförts inom kommu-
nens egna verksamhetsområden. Ajourhållning av all-
männa fastighetskartor och -register har utförts i enlig-
het med samverkansavtal.

Ytterligare en Klimp-ansökan lämnades in under okto-
ber 2006 rörande spillvärme i Limmared och biogas i
Månstad.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention

Dialogmöten mellan politiker och ungdomar har ge-
nomförts på gymnasieskolan.

Under 2006 har åtgärder genomförts för att förbättra
kollektivtrafiken för ungdom främst vad gäller resor till
och från gymnasiet.

Ett större antal ungdomar kunde beredas feriepraktik
inom kommunens verksamheter.

Ökade resurser har avsatts för att sköta och underhålla
lekplatser. Tre lekplatser har helrenoverats.

Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor har
fortsatt. Prioritering av gång- och cykelvägar utifrån
barns säkerhet har genomförts. Denna utgör en viktig
utgångspunkt i dialogen med Vägverket.

Måluppfyllelse

Tranemo deltar tillsammans med Gislaved, Gnosjö,
Värnamo och Svenljunga kommuner i det jämförande
kvalitetsnätverket Gränslös. Under 2006 har nätverket
redovisat två rapporter i vilka kommunerna jämförs.
Den första rapporten avsåg Tillgänglighet och bemötan-
de ur ett medborgarperspektiv och den andra Hem-
tjänststudie i ordinärt boende ur ett medborgarperspek-
tiv. Studierna pekar på förbättringsbehov som nu håller
på att åtgärdas.

I december 2006 analyserades kommunen med hjälp av
Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verk-
tyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att
arbeta. Rapporten kommer att redovisas i februari 2007.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal över-
gripande mål för god ekonomisk hushållning för 2006.

• Företagsklimatet i kommunen skall vara så bra att kom-
munen rankas bland de 45 bästa i landet i Svenskt När-
ingslivs årliga undersökningar.

I den undersökning som presenterades 2006 ham-
nade Tranemo på 66:e plats. Detta innebar att
kommunen tappade 15 placeringar jämfört med
2005.

• Sjukfrånvaron skall vara den lägsta bland landets samtliga
kommuner.

År 2005 uppgick sjukfrånvaron till 6,3 % vilket var
2% under genomsnittet i riket. Lägsta sjukfrånvaron
bland landets kommuner hade Värnamo kommun
med en sjukfrånvaro på 4,7 %. Under 2006 har
sjukfrånvaron (i organisationen) Tranemo kommun
sjunkit till 5,7 %.

• Andelen anställda med heltidstjänst skall öka med minst
fem procent och samtidigt skall antalet timanställda minska
med fem procent.

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har
inte förändrats sedan förra året. Antalet timanställda
har dock minskat. I januari 2006 utbetalades lön till
196 timanställda. Antalet löner utbetalda till timan-
ställda i januari 2007 uppgick till 159, en minskning
med 37 personer eller 18,9 procent.
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• Andelen invånare som känner sig trygga när de går ut
ensamma en kväll i området där de bor skall uppgå till
minst 82 % enligt polisens trygghetsmätning.

Enligt mätningen 2006 kände sig 77 % trygga vilket
är en minskning med 5 % från 2005. Samtidigt
minskade andelen som kände sig otrygga från 11 %
till 10 %.

• Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastigheterna ska
vara högst 2 %.

Andelen vakanta lokaler var vid årsskiftet 2,9 %.
Främsta orsaken är Kindbo som står för 1,9 %.

• Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram och
enligt politiskt prioriterade mål.

Verksamheten har bedrivits enligt de verksamhets-
mål som angavs i budgeten. Resultatet kommente-
ras ovan.

• Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vidaretrans-
port till förbränning skall uppgå till högst 205 kg/invånare.

Under 2006 har 208 kg/invånare lämnats. Dock har
antalet abonnemang ökat med 70 st. Antalet kg per
abonnent är oförändrat.

Framtiden

Fullmäktige har tagit beslut om en ny kostorganisation,
vilken kommer att genomföras under våren 2007.

En förändrad organisation för kommunstyrelseförvalt-
ningen kommer likaså att förverkligas.

Beslut kommer att tas om hur vaktmästeri- och städor-
ganisationen ska utformas.

Ny grafisk profil och informationspolicy ska arbetas
fram och arbetet med en marknadsplan påbörjas.

Arbetet med att få till stånd en attraktiv och anpassad
kollektivtrafik fortsätter. Utredningen för utveckling av
tågtrafiken på Kust till kustbanan på sträckan
Värnamo-Borås-Göteborg kommer att redovisas under
våren.

Nya system för såväl ärendehantering som personalad-
ministration och löner kommer att tas i bruk 2007.

Under 2007 kommer fokus att ligga på energifrågor och
barnomsorgslokaler. Bland annat fortsätter inventering-
en av gatubelysningen och byte till lågenergilampor.

Banvallsprojektet kommer att fortsätta till Ambjörnarp
och Månstad samt kvarvarande sträcka från Uddebo och
söderut. Ett samarbetsprojekt mellan Tranemo,
Svenljunga, Borås och Ulricehamn pågår, målet är att
binda ihop de fyra kommunerna med cykelleder. Tra-
nemo kommun är även engagerade i Bilfria Leder, som
arbetar för att bygga ihop banvallarna ner till Falken-
berg.

Arbetet med att upprusta lekplatser för att få en säker
lekmiljö fortsätter, detta arbete beräknas pågå under
flera år.

Genom nya vatten- och avloppsledningar kommer Råd-
de Gård att anslutas till det kommunala VA-nätet. Sam-
tidigt kommer ledningar att läggas för att i framtiden
även kunna ansluta Hofsnäs stugby till det kommunala
nätet.

Överföringsledningar till Ambjörnarp påbörjas under
våren och därefter byggs ledningar till Månstad.

År 2007 är sista året som ej brännbart avfall får depone-
ras på Änglarpsdeponin. Under 2007 kommer möjlighe-
terna att avyttra denna avfallstyp på godkänd deponi att
undersökas.

Tranemo och Svenljunga har gemensamt avtal med
Halmstad Renhållnings AB avseende mottagande av
brännbart hushållsavfall. Detta avtal upphör 2007-12-31.
Möjligheten till totalentreprenad undersöks, omfattande
insamling, transport samt behandling av hushållsavfall.

Utredning har genomförts om utnyttjande av spillvärme
från Rexam i fjärrvärmenätet. Under 2007 beräknas avtal
tecknas med Rexam om detta och plan upprättas om
fjärrvärmeutbyggnad i Limmared och hopkoppling till
fjärrvärmenätet i Tranemo.

Investeringar

Investeringstakten har under året varit hög. Vid Tran-
ängskolan har den första ombyggnadsetappen färdig-
ställts och nästa etapp i ombyggnaden har påbörjats.
Ombyggnaden av Tåstarps vattenverk har färdigställts.
Ombyggnaden av Gudarpsgården har avslutats under
2006.

Genomförandet av VA-strategin kommer att påbörjas
2007 med byggnation av överföringsledningar först till
Ambjörnarp och sedan till Månstad. I samband härmed
iordningsställs även banvallen för gång- och cykelväg.
En gång- och cykelbro i Uddebo har färdigställts liksom
en gång- och cykelväg på banvallen mellan Limmared
och Tranemo.

Utbyggnad av fjärrvärme i Dalstorp och etapp 7 i Tra-
nemo har färdigställts.
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Försäkringar

Försäkrade byggnaders värde,
mkr 1 423 1 436
Antal olycksfallsförsäkrade barn,
ungdomar och komvuxstuderan-
de 3 145 3 286
Antal försäkrade fordon 75 63

Företagshälsovård

Antal anslutna till företagshälso-
vården 1 000 1 000
Kostnad för företagshälsovård,
tkr 327 598
Kostnad per ansluten anställd, kr 327 598

Sysselsättningsåtgärder

Offentligt skyddat arbete (st) 8 11

Kommunala ungdomsprog. (st) 9 6

Ungdomsgaranti (st) 13 12

Anställda med lönebidrag (st) 16 17

Aktivitetsgaranti (st) 4 3

Rekrytering och löner

Platsannonser (antal tjänster) 141 89

Antal lönerapporter (per månad) 1 462 1 465

Ekonomiadministration

Antal utsända fakturor 32 439 31 618

Antal utsända inkassokrav 1 250 1 110

Totalt antal inkassoärenden 123 108

Antal betalningsförelägganden 1 1

Antal aktuella inkassoärenden 7 19

Antal slutbetalda ärenden 29 16

Antal resultatlösa ärenden 1 5

Nedskrivna fordringar 76 29

Antal ärenden för
långtidsbevakning 116 89
Utestående osäkra fordringar
(tkr) 692 633
varav långtidsbevakning (tkr) 657 554

Bokföringsorder 1 995 1 906

Leverantörsfakturor 25 082 24 826

Kassaverifikat 4 281 4 233

Turism

Turistbyrån, antal öppetdagar
varav heldagar

268
49

270
18

Turistbyrån, antal besök 3 112 2 792

Kostnad per besök, kr 49,80 78,50

Turistbyrån, antal telefonsamtal 970 1 083

2006 2005

Konsumentverksamhet 1

Reklamationer (st) 169 222

Övrig konsumenträttslig rådgiv-
ning (st) 129 130
Hushållsekonomisk rådgivn (st) 11 10

Skuldsanering (st) 51 44

Övrigt

Summa ärenden 360 406

Gator och vägar

Gator och vägar, km 72,7 72,7

Kostnad per kilometer, tkr 107 65,7

Vinterväghållning, km 72,7 72,7

Kostnad per kilometer, kr 14 195 15 754

Statsbidragsberättig. vägar, km 314 314

Ej statsbidragsberätt. vägar, km 95 95

Gatubyggnadsavgifter, tkr 42 22

Antal utförda timmar med GS-
personal * 10 320

Belysning

Antal ljuspunkter 4 143 4 143

Kostnad per ljuspunkt (kr) 621 644

Fastighets- och exploaterings-
verksamhet
Förvaltad lokal- och lgh-yta, m2 92 000 95 567

Förvaltad industrilokalyta, m2 15 000 11 887

Tomtförsäljning, egna hem (st) 1 3

Tomtförsäljning, tkr 147 3 529

Anslutningsavgifter, tkr 572 157

Skogsförvaltning

Total skogsareal, ha 600 600

* uppgift saknas

1 Uppgifter avseende 2006 är ej jämförbara i sin helhet
p g a ändrad statistik hos KOV
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BILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande Ann-Christine Simonsson (c)
T f förvaltningschef Ulf Jogbratt

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter 28 418 23 634 28 198

Kostnader -239 482 -234 959 -229 382

Nettokostnader före
kapitalkostnader -211 064 -211 325 -201 184
Kapitalkostnader -14 965 -15 381 -15 605

UTFALL -226 029 -226 706 -216 789

Budgetanslag 226 706 226 706 220 255

RESULTAT 677 0 3 467

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Bildningskontor 22 919 22 533 386
Område Gymnasium 54 424 53 607 817
Kulturskola 3 265 3 192 73
Bibliotek inkl allmänkultur 4 994 4 976 18
Fritid inkl sim- och idrottshallen 10 336 10 846 -510
RO Tranäng F-6,Ambj/Sja 37 198 37 154 44
RO Tranäng år 7-9 32 965 34 308 -1 343
RO Limmared-Länghem 30 273 29 404 869
RO Dp/Lp/Gs/Np/öa 30 332 30 009 323
SUMMA 226 706 226 029 677

Årets resultat

Bildningsnämndens resultat för 2006 innebär ett över-
skott jämfört med budget på 677 tkr.

Överskottet fördelar sig mellan de olika områdena inom
bildningsnämnden enligt tabell ovan.

Nettokostnaden för gymnasieelever i andra kommuner
understiger budget med 624 tkr. I genomsnitt har under
året 200 ungdomselever från Tranemo gått i gymnasie-
skolor i andra kommuner. I kommunens egen gymnasie-
skola har 44 elever från andra kommuner gått. Dessa
kommer till största delen från Svenljunga. Från hösten
2006 finns också ett byggprogram på Tranemo gymna-
sieskola. Kostnaderna för start av byggprogrammet var
inte budgeterade. De ökade kostnaderna uppvägs av
lägre kostnader för elever i andra kommuner samt lägre
undervisningskostnad på övriga program.

Område Fritids budgetunderskott hänför sig till sim-
och idrottshallen. Den ombyggnation med attraktivitets-
höjande åtgärder som genomfördes hösten 2005 har
under 2006 inte genererat så stor ökning på intäktssidan
som budgeterats. Antalet besökare till simhallen har
dock ökat jämfört med 2005. Sim- och idrottshallen har
också haft ca 1,5 årsarbetare mer än budgeterat under
2006. Vandrarhemmet har högre intäkter och nettore-
sultat än budgeterat.

Tranängskolan år 7-9 har från hösten 2006 bedrivit
verksamhet på tre ställen, nya delen, gamla delen och
Sveaborg. Detta har medfört högre kostnader än budge-
terat.

Område Limmared-Länghem:s överskott hänför sig till
att den budgeterade fjärde avdelningen på Parkhagens
förskola endast behövde utnyttjas under våren-06, då
lokaler hyrdes på Kindbo. Limmaredskolans undervis-
ningskostnad har också varit lägre än budgeterat.

Årets verksamhet

Vi har haft många inskrivna barn på fritidshemmen och
stora grupper både på fritids och i förskolan.

Ombyggnationen av Tranängskolan har pågått under
perioden och kommer att fortsätta även nästa år.

Skolan i Limmared har firat 50-årsjubileum.

Verksamhetens starka sidor inom förskola-skola har
under året varit:

• Det värdegrundsarbete som bedrivs på våra enhe-
ter.

• Föräldrarna är nöjda och barnen och elever trivs i
våra förskolor och skolor.

• Elevernas kamratrelationer och trygghet får ett högt
betyg av elever och föräldrar.

• En stor andel elever i år 9 når målen i engelska,
svenska och matematik.

• Andelen gymnasieelever med fullständigt betyg har
ökat.

• Förskolans arbete med språklig medvetenhet är ett
ständigt pågående arbete.

• Vi har också under året tagit fram handlingsplan för
”Kvalitetssäkring av läsutvecklingen i Tranemo
kommuns skolor”, Jämställdhetsplan och Riktlinjer
för elevhälsoarbetet.

• För andra året i rad har förvaltningen genomfört en
attitydundersökning bland elever och föräldrar.

• Koppling finns mellan resultat och måluppfyllelse i
tidigare kvalitetsredovisningar och vidtagna åtgär-
der.
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Med utgångspunkt från resultaten i förra årets kvalitets-
redovisning har ett antal åtgärder vidtagits.

Vi har kunnat erbjuda fler elever modersmålsundervis-
ning. Vi höjer andelen personal i förskolan med pedago-
gisk högskoleutbildning genom att ge möjlighet för
barnskötare att utbilda sig till förskollärare.

En översyn och analys av resurstilldelningen mellan de
olika områdena sker bl.a. genom att göra kopplingen
mellan verksamhetens förutsättningar och dess resultat
tydligare.

En kartläggning av investerings- och underhållsbehov
görs för att få underlag för övergripande gemensamma
prioriteringar.

Vi försöker ständigt att förbättra våra verktyg för ett
mål- och resultatstyrt arbete.

Som ett led i att säkra likvärdig kunskapssyn, likvärdig
bedömning och betygsättning används projekt- och
omdömesdatabasen på alla grundskolor i kommunen.
Andra insatser inom detta utvecklingsområde är SUT-
projektet (skolutveckling tillsammans med Svenljunga
och Ulricehamn) och ”Att se hela resan 1-20 år” och
individuella utvecklingsplaner (IUP). Införandet av dessa
är ett steg mot ett ökat elevinflytande över lärandet.
Gemensamma anvisningar har tagits fram av F-6 sko-
lorna.

Information delas ut till alla elever i 7-9 och gymnasiet
samt deras föräldrar om ”Hur sätts betyg egentligen” för
att tydliggöra målen och vad som reglerar betygsättning-
en, för elever och vårdnadshavare.

Vi kartlägger elevens måluppfyllelse på ett mera struktu-
rerat och likartat sätt än tidigare med hjälp av PODB
(projekt och omdömesdatabasen), samt försöker så
tidigt som möjligt ge de elever i behov av särskilt stöd,
den hjälp de behöver.

De likabehandlingsplaner som nu införts har ett bredare
perspektiv än de tidigare planerna mot mobbing och
annan kränkande behandling och har nu ersatt dessa.
Uppföljning av arbetet med likabehandling kommer att
ske årligen.

Ett annat av våra utvecklingsområden är ”Kvalitetsarbe-
te”, där vi ser kvalitetsredovisningen som ett skolutveck-
lingsverktyg, de insatser som gjorts där är att ge den
pedagogiska personalen under rektors pedagogiska
ledarskap, den kompetens som krävs i en mål- och resul-
tatstyrd verksamhet.

Som ett led i ”Att tidigt stimulera barns nyfikenhet och
begynnande förståelse av matematik” så genomförs en
kompetensutvecklingsinsats riktad till alla arbetslag i
förskolan tillsammans med Navet. Denna insats fortsät-
ter även 2007.

Mer information om bildningsförvaltningens årliga
kvalitetsredovisning finns på kommunens hemsida på
Internet - www.tranemo.se.

2006 var året då bibliotekets kunskapsdatabas, det som
blir ett virtuellt kommunmuseum på nätet, drog igång på

allvar. Nu finns de första artiklarna på plats och ett
nätverk av användare har skapats.

På vuxenkultursidan har vi arrangerat en rad konserter,
teaterföreställningar och föreläsningar. Vi minns särskilt
de tre sommarkonserterna på Torpa.

På biblioteket har det varit stor efterfrågan på kurslitte-
ratur och under året har det givits nya möjligheter att
köpa in eget material tack vare visst ekonomiskt stöd
från regionen. Vi har också mycket besök av invandrare
som använder våra datorer och lånar språkkurser och
lexikon. Under året har också ett korsordscafé startat.
Biblioteket har verkligen fungerat som en mötesplats.

På kulturskolan har det varit ett år med mycket musik
och nya idéer. Höstterminen började stort - det anställ-
des en danspedagog, med detta fullföljdes idén och
visionen om en kulturskola. Alla skolor visade vilja och
intresse att få ”dans i skolan”. Åtta grupper har varit
igång varje vecka under hösten och sammanlagt har
danspedagogen träffat ca 350 elever. Vidare intresse har
visats för dramapedagogen som har träffat ca 300 barn.
En ny kurs har startat - Konst. Kursen tecknad film
fortsätter för att så småningom ingå i konstundervis-
ningen.

Konsert- och uppvisningsverksamheten på kulturskolan
är omfattande och varierande. Det förekommer i skol-
konserter, offentliga konserter, invigningar, ”babycafé,
på arbetsplatser och äldreomsorgen. En turné i Spanien
med sex bejublade konserter genomfördes under året
och kulturskolan var även med och arrangerade Allsång
på Parkudden.

Den 15 oktober invigdes Kulturskolan med tal, musik
och dans. Undervisningsformerna i musikskolan har
kunnat utvecklas ytterligare. Kön till kulturskolan har
minskat något och idag når kulturskolan rekordmånga
elever.

Ungdomsverksamheten på fritidsgårdarna har genom-
förts i planerad omfattning. Fritidsgårdarna i Grimsås
och Limmared har fått nya lokaler. Därutöver har ett
varierat utbud av ungdomsverksamhet erbjudits. Fritids-
gården i Limmared har samarbetat med Korpen för att
väcka intresse för curling hos ungdomarna. Som en följd
därav har de bildat en ungdomssektion.

Ett samarbete har också under året inletts med bibliote-
ket i Tranemo och Växa tillsammans- Ung Kultur Möts.

Det förebyggande arbetet bland ungdomar och föräldra-
grupper har inneburit samverkan med skolan, grupp-
verksamhet, temadagar mm.

Driftbidraget till anläggningar och samlingslokaler har
höjts med 2 %.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention

Elevernas inflytande och delaktighet är ett prioriterat
utvecklingsområde på alla våra skolor bl.a. genom att få
fungerande klass- och elevråd. Elevenkäter och andra
uppföljningsformer, där eleverna får ge uttryck för triv-
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sel, trygghet och hur arbetet går, samt hur stort inflytan-
de över arbetet de tycker sig ha är vanligt förekomman-
de.

Införandet av individuella utvecklingsplaner för alla
elever i grundskolan har inneburit att förutsättningarna
för en ökad delaktighet och inflytande över sitt eget
lärande har blivit bättre. På gymnasiet finns individuella
studieplaner för alla elever.

För andra året har vi nu genomfört utbildning av elevrå-
dets styrelser på gymnasiet och 7-9 med hjälp av Sveri-
ges elevers centralorganisation (SVEA). En elevhearing
med elever från våra skolor och politiker från bildnings-
nämnden har även i år genomförts med gott resultat.

Samverkan med hemmen är mycket betydelsefullt för
våra barns och elevers utveckling och lärande. Skolans
samverkan med hemmen sker i första hand genom
regelbundna utvecklingssamtal och föräldramöten. Till-
sammans med folkhälsorådet genomförs projekt med
syfte att stärka föräldrainflytandet i förskolan.

Fungerande brukarråd alt. föräldraföreningar finns på de
flesta enheterna eller är under uppbyggnad på andra.

Inom kommunen sker samverkan med IFO, kultur,
fritid, folkhälsorådet och polisen.

Intensiv och regelbunden samverkan i förskole- och
skolfrågor sker med andra kommuner, då främst
Svenljunga och Ulricehamn. Inom CSU (centrum för
skolutveckling) sker omfattande samverkan med hög-
skolan i Borås och kommunerna i 7-härad. Även med
högskolan i Jönköping sker samverkan via kompetens-
utveckling och verksamhetsförlagd utbildning. Ett nära
samarbete har vi också med Navet i Borås.

På förskolor och skolor förekommer ett omfattande
arbete vad gäller barn och elevers liv och hälsa bl.a.
genom regelbundna ”rörelse- och livsstilsaktiviteter”.

Vad det gäller barns inflytande på biblioteket så handlar
det om de böcker som barnen efterfrågar köps ofta in
eller lånas från andra bibliotek. Samverkan sker också
med många andra institutioner för att stärka barnens rätt
till liv och utveckling. Tillsammans med BVC, förskolas,
skola, kulturskolan och andra bibliotek inom regionen
arbetar vi ständigt för att hjälpa barnen till ett bättre
språk och därmed större möjligheter att uttrycka sig och
använda sina demokratiska rättigheter.

Måluppfyllelse

Andelen elever i år 5 som når målen i alla ämnen har
ökat, men fortfarande är det nästan var femte elev som
inte uppnår målen i alla ämnen.

Andelen elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen är
74,2 %.

Andelen elever i år 9 som är behöriga till gymnasiesko-
lan är 90,2%.

Andelen elever som fullföljt ett nationellt gymnasiepro-
gram efter 3 år är 84 %.

Andelen elever i gymnasiet med slutbetyg som ger
grundläggande behörighet till högskolestudier är 79 %.

Bildningsnämnden arbetar aktivt med olika instrument
för att anpassa verksamheten efter förutsättningarna och
den ekonomiska ram som finns. Vi jobbar efter en mo-
dell med nyckeltal. De statliga direktiv och lagar som vi
har att följa, kan ibland vara svåra att förena med de
ekonomiska ramar som tilldelas kommunalt. Det pro-
blem som vi nu har är, att de investeringar som beslutas
både av bildningsnämnden själv men också av kommun-
fullmäktige, ger kapitalkostnader som blir svåra att klara
av eftersom de urholkar driftsbudgeten.

Vi har en målstyrd förskola och skola och ska i den ha
behörig personal. Vi ser över vår personalkompetens
och verkar för att kompetensutveckla vår personal.
Under 2006 har vi kartlagt behörigheten i förskolan, och
jobbar för att utbilda personal på högskolenivå. Vi
samarbetar med högskolorna i Borås och Jönköping,
och under hösten har det startat en utbildning för barn-
skötare till förskollärare. Dessutom pågår kompetensut-
veckling med kurser för personal, på högskolan men
också övriga utbildningar.

Att ha en utbildad personal ger en bättre måluppfyllelse.
Bildningsnämnden har beslutat att andelen högskoleut-
bildad personal i förskolan skall öka till lägst 75% av
personalstyrkan inom tio år.

När det gäller översyn av lokaler pågår detta ständigt. En
del förskolor har fått bullerdämpande golv och inventa-
rier, samt i övrigt försetts med bullerdämpade insatser.

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

Samarbetet med fritidsavdelningen och skolan pågår
med föräldrakurser och temadagar med elever. Simun-
dervisning för icke simkunniga äldre elever bedrivs på
simhallen.

Ett samarbetsavtal som innebär bättre rutiner för sam-
verkan har tecknats mellan bildningsförvaltningen och
individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Planering för att skapa en gymnasiesärskola med verk-
samhetsträning med början läsåret 2007-2008 är på
gång.

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

Samarbete med näringslivet pågår på olika nivåer.

Kompetensutvecklingsplaner finns och utgår från kvali-
tetsredovisningarna på varje rektorsområde. Vid utvär-
dering av dessa visas vilka utvecklingsområden som
finns.

Det kulturpolitiska programmet har under året arbetats
fram. Vi arbetar vidare med biblioseet som kommer att
bli den kulturella arenan. Under året har ett seminarium
ägt rum i Tranemo då Boverket och regionala kulturfö-
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reträdare deltog. Dialog förs nu med regionen om ett
driftstöd. Två teaterarrangemang har också genomförts.

Antalet elever på kulturskolan har under året varit totalt
578 st. Fortfarande är det ca 100 elever i kö på väntelis-
tan trots en minskning av kön med fjorton st. sedan
förra året. Kulturskolans utåtriktade verksamhet har
omfattat 91 aktiviteter.

Stöd till föreningslivet har i stort sett givits i planerad
omfattning, och genererar tillsammans med föreningar-
nas stora ideella insatser ett starkt bidrag till kommunens
fritidsutbud.

Antalet badande i simhallen har ökat med ca 2 000 per-
soner och solariet har besökts av 5 318 gäster.

Båda idrottshallarna har varit så gott som fullbokade
under högsäsong.

Framtiden

Identifierade utvecklingsområden inom förskola-skola
inför de närmaste åren är:

Specialpedagogisk kompetens, och utveckling av rutiner
och arbetet med elever i behov av särskilt stöd, rektors
möjlighet att vara pedagogisk ledare, samverkan mellan
förskola- grundskola- gymnasium, (helhetsperspektivet
1-20 år), likvärdig kunskapssyn, likvärdig bedömning
och betygsättning, måluppfyllelsen i alla ämnen och
speciellt i matematik och naturorienterade ämnen (NO)
samt fortsatt offensiv för läs- och skrivutveckling, analys
av förutsättningarna, kvalitetsarbete.

Översyn av rutiner vid mottagandet av barn och elever
med annat språk än svenska samt arbetet med att starta
en förberedelseklass har påbörjats och kommer att fort-
sätta under 2007. Även arbetet med att utveckla gymna-
sieskolan så att andelen sökande från Svenljunga ökar
kommer att fortsätta.

En gymnasiesärskola kommer att starta till hösten 2007.

Utvecklingen av verksamheten utifrån de ambitioner
som finns kan komma att begränsas av de tilldelade
ekonomiska ramarna.

På biblioteket kommer arbetet med bildning, demokrati
och yttrandefrihet att fortsätta precis som med den
kulturella arenan bl.a. genom fortsatt dialog med regio-
nen om driftstöd samt kontakter med kulturrådet om
stöd därifrån.

Arbetet med att utveckla biblioteket till ett biblioseum
fortsätter.

Vad det gäller allmänkulturen så inrättas from 2007 en
halvtidstjänst som kultursekreterare, vilken kommer att
arbeta med kontakter med kultur- bygdegårds- och
hembygdsföreningar för att se hur samverkan bäst kan
ske för ett levande kulturliv i hela Tranemo kommun.

Arbetet med utvecklingen av kulturskolan kommer att
fortsätta. En önskan är att utöka danslärartjänsten till en
heltidstjänst för att kunna tillgodose efterfrågan.

Kursen ”konst” fortsätter att utvecklas. Nya idéer
kommer att prövas: kurs i musikproduktion, samarbete
med vuxenskolan och deras teatergrupper. Det kommer
att utvecklas en hemsida för information och interaktiv
digital undervisning.

Inom fritidsområdet kommer från årsskiftet en ny fri-
tidsintendent att verka. Ett fritidspolitiskt program
kommer att arbetas fram och en översyn av kriterier för
stöd och bidrag kommer att ske.

Utvecklingen av verksamheten vid simhallen kommer
även fortsättningsvis att ske i kommunal regi.

Investeringar

Bildningsnämndens investeringar för 2006 uppgår till
3 323 tkr, vilket är 994 tkr lägre än budgeterat. Över-
skottet hänför sig främst till gymnasiet där de budgete-
rade investeringarna i samband med starten av byggpro-
grammet inte utnyttjats. Dessa kan komma under 2007
istället.

Utöver investeringarna som bokförs på bildningsnämn-
den pågår också ombyggnationen av Tranängskolan.
Den första etappen stod färdig och togs i bruk från
augusti 2006.
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Grundskola

Antal elever i grundskolan år F-9
genomsnitt

1 583 1 612

Total kostnad/elev, kr 70 228 65 623

Lokalkostnader, tkr 20 138 18 927

Nettokostnad skolskjutsar, tkr 7 686 7 352

Nettokostnader elevvård, tkr 4 137 3 193

Undervisning, bruttokostnad, tkr 59 972 57 574

Undervisning, bruttokost/elev,
kr

37 885 35 716

Antal pedagogisk personal per
100 elever år F-9

8,35 8,23

Läromedel år F-6 kostn/elev, kr 1 380 1 200

Läromedel år 7-9, kostn/elev, kr 2 340 2 124

Andel elever i år fem som klarar
målen i:
svenska
matematik
engelska

87%
85%
85%

85%
79%
83%

Andel elever i år nio med grund-
läggande behörighet till gymna-
sieskolan 90% 90%
Andel elever i år nio som upp-
nått målen i alla ämnen 74% 74%

Gymnasium

Antal elever i gymnasieutbild-
ning, ungdomsgymnasiet 567 559
Därav antal elever i Tranemo
Gymnasieskola 367 357
Antal pedagogisk personal per
100 elever 9,89 9,73
Andel elever med högskolebehö-
righet 79% 73%
Andel elever med minst betyget
godkänd i de nationella proven
Svenska:
Matematik:
Engelska:

91%
63%
92%

89%
85%
94%

Kulturskola

Antal elever - musik 350 371

- drama3 77 77

- tecknad film,
konst4

53 32

- dans5 37 -

Nettokostn/elev i kulturskola, kr 7 207 7 450

2006 2005

Barnomsorg2

Genomsnittligt antal inskrivna
barn förskola / fritidshem

785 794

Bruttokostnad per barn i förskola
/ fritidshem, kr 50 650 48 770
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i familjedaghem 68 76

Bruttokostnad per barn i familje-
daghem, kr 45 632 43 461
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i kooperativ barnomsorg 61 58

Bidrag brutto per barn till alterna-
tiv barnomsorg, kr 1) 52 267 53 195
Avgiftsfinansiering av barnomsorg
– förskolor/fritidshem/
familjedaghem 13,8% 13,7%

Fritidsgårdar

Antal besökare

Grimsås 744 1 090

Länghem 2 240 1 562

Limmared 1 107 1 128

Tranemo 984 1 207

Fritidsverksamhet

Redovisade föreningssamman-
komster 7-20 år 8 670 9 835
Ledarutbildningar 79 52

Verksamhetsbidrag,
antal föreningar 36 41
Antal studieförbund 9 9

Antal beviljade studietimmar 13 307 12 658

Antal betalande i simhallen 20 728 17 280

Bibliotek

Bibliotek, antal lån 108 941 121 486

Därav bokbuss 24 397 24 279

Därav filialer 19 179 23 300

Antal lån per invånare 9,3 10,3

Antal besök 32 340 33 933

1) Avser kommunens bruttokostnad. Statsbidrag och för-
äldraintäkter ingår ej.

2) I redovisningen för barnomsorgen ingår inga kostnader
för ledning och administration

3) Sammanlagda antalet barn som dramapedagogen träffat
under året är 311. I genomsnitt varje vecka är det 77
barn.

4) Konst förekom endast under höstterminen.

5) Undervisning för 37 betalande elever. Sammanlagt har
danspedagogen träffat 350 elever i ”dans i skolan” under
höstterminen.
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OMSORGSNÄMNDEN
Ordförande Lars Vesterlund (m)
Förvaltningschef Magnus Andersson

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter 32 651 32 806 29 811

Kostnader -157 530 -155 870 -145 171

Nettokostnader före
kapitalkostnader -124 878 -123 064 -115 360
Kapitalkostnader -8 918 -9 826 -10 332

UTFALL -133 796 -132 890 -125 692

Budgetanslag 132 890 132 890 128 804

RESULTAT -906 0 3 112

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet
omsorgen

8 193 5 739 2 454

Färdtjänst 1 274 1 310 -36
Rehabiliteringsverksamhet 4 313 3 775 538
Hemvård och övrig öppen
service

46 592 47 138 -546

Servicehus 27 208 28 122 -914
Sjukhem 18 804 19 167 -363
Gruppboende SoL 8 448 9 704 -1 256
Stöd till funktionshindrade 18 058 18 840 -782
SUMMA 132 890 133 706 -906

Årets resultat

Vård- och omsorgsverksamhetens volym följer i stort
vad som planerats för året, men det blir ändå ett bud-
getunderskott på 906 tkr. Detta beror främst på ett antal
kostnadskrävande individärenden som sammantaget
uppgår till 2 242 tkr. Utöver de kostnadskrävande indi-
vidärendena har personalkostnaderna på flera av enhe-
terna ökat under hösten. Detta kompenseras dock av att
”övriga kostnader” går med stort överskott. På intäkts-
sidan redovisas en negativ budgetavvikelse på 155 tkr.
Kostnadssidan redovisar en negativ budgetavvikelse på
751 tkr. Utfallet innefattar såväl stora överskott som
stora underskott i nämndens olika verksamhetsdelar.
Det har dock pågått ett omfattande arbete under slutet
av 2006 för att få till en mer konkret budget till 2007.

Omsorgsnämndens investeringsbudget redovisar en
positiv budgetavvikelse på 1 121 tkr. Utfallet var
1 009 tkr mot budgeterade 2 130 tkr.

Årets verksamhet

Årets verksamhet har präglats av:

• ombyggnation av servicehuset Gudarpsgården
• arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen
• uppstartande av socialpsykiatrin
• avtalsrörelsen
• förvaltningsorganisationen
• branden vid Glimringe
• omfattande individärenden

Ombyggnationen av Gudarpsgården har gjorts för att
tillskapa ytterligare ett demensboende samt för att kunna
tillgodose krav på arbetsmiljön utfärdade av Arbetsmil-
jöverket. De boende erhöll ett tillfälligt boende på
Kindbo i Limmared, vilket fungerat mycket tillfredsstäl-
lande. Tillbakaflytten till Gudarpsgården skedde i skar-
ven maj/juni och hela projektet med ombyggnation av
Gudarpsgården är nu avslutat. Officiell invigning av de
nya lokalerna anordnades den 4 oktober. I stort sett har

hela processen varit mycket lyckosam. De krav som
Arbetsmiljöverket hade på arbetsmiljön är nu tillgodo-
sedda.

Kommunfullmäktige antog 2005-12-15 ny utvecklings-
plan för äldreomsorgen avseende åren 2005-2010. Om-
sorgsnämnden har därför haft en utvecklingsdag där
följande fyra huvudområden diskuterades; kvarboende
inkl närståendestöd, särskilda boendets inriktning inkl
korttidsboende, omsorgen av dementa och personalför-
sörjning.

Omsorgsnämnden har under året antagit riktlinjer för
biståndsbedömning gällande korttidsboende och särskilt
boende. Nämnden har även börjat se över en utveck-
lingsstrategi för äldres boende i Grimsås. I strategin
ingår också att se över Ängslyckans framtida inriktning.

Nämnden har även i enlighet med utvecklingsplanen
börjat planera för ett framtida demensboende på Sol-
backen.

För att höja och säkerställa kvaliteten inom äldreomsor-
gen har ett långsiktigt arbete påbörjats i syfte att skapa
hållbara system för verksamhetsnära kvalitets- och
kompetensutveckling enligt den s k Kompetensstegen;

• utbyggnad av IT-stöd och datautbildning
• metodutveckling och utbildning i social dokumenta-

tion
• utbildning i vardagsrehabilitering

Medel är även beviljat för aktiviteten läkemedel och
äldre i syfte att utvärdera effekter av insatta läkemedel.

Vidare beviljade Socialstyrelsen, i slutet av 2006, Trane-
mo kommun 673 000 kr för att utveckla och implemen-
tera arbetssätt för att motverka fall och fallskador bland
multisjuka äldre på våra särskilda boenden.

I april startades det upp ett LSS- och socialpsykiskt team
där bl a de som arbetar med psykiskt funktionshindrade
ingår och man delar även lokaler. Ett anpassat boende
för psykiskt funktionshindrade har nu tillskapats och
dagverksamheten Gnistan har lokalmässigt flyttats,
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vilket innebär att de båda verksamheterna kommer att
samlokaliseras med de administrativa funktionerna.
Även stödet till de psykiskt funktionshindrade som bor i
ordinärt boende utvidgas.

Med Kommunal tecknades 2005 ett tvåårsavtal som gav
ett genomsnittligt utrymme på 3,3% per år under 2005
och även för 2006. Även årets lönerevision avseende
SSR, SKTF och FSA resulterade i ett utfall betydligt
över 2,5 % som kommunfullmäktige har beslutat om att
kompensera. Att nämnden inte blir kompenserad för det
verkliga löneutfallet flera år efter varandra urholkar
nämndens budget, speciellt när det gäller Kommunals
avtalsområde då ca 80 % av nämndens personal är an-
slutna till Kommunal, något som i längden sannolikt
kommer att tvinga nämnden till besparingar i verksam-
heten.

Ny förvaltningschef för omsorgsförvaltningen påbörjade
sin anställning den 1 januari i år.

Ulricehamns kommun valde under året att säga upp
samverkansavtalet beträffande MAS-funktionen, vilket
innebär att samarbetet upphörde till årsskiftet.

Nämnden beslutade i slutet av året om ny organisation
för omsorgsförvaltningens ledningsfunktion och admi-
nistration.

Ett allvarligt tillbud hände i början av maj månad då en
grannbyggnad till Glimringes äldreboende började brin-
na kraftigt. Detta innebar att Glimringe var tvunget att
snabbt utrymmas då det fanns risk att branden skulle
sprida sig, även röken från grannfastigheten ansågs som
hälsofarlig. Genom snabbt och korrekt handlande av
personalen utrymdes Glimringe på ett bra sätt och ingen
person kom till skada. Några boenden med lägenheter
mot den eldhärjade fastigheten fick vänta några dagar
med att flytta tillbaka tills sina lägenheter, dessa togs
dock om hand på bästa sätt i hemmet hos anhöriga,
personal eller genom boende på ett annat äldreboende.
Övriga kunde senare under dagen återgå till sitt ordinarie
boende. En utvärdering av incidenten har gjorts och i
det stora hela fungerade evakueringsarbetet på ett ut-
märkt sätt, framförallt handlade närvarande personal
snabbt och korrekt. Några saker som fungerade mindre
bra har kunnat korrigeras.

Nämnden har under året haft ett antal individärenden
med omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

Gemensam verksamhet som förutom den politiska
nämnden och den centrala administrationen omfattar
utbildningsinsatser, anpassningsåtgärder, kommunens
engagemang i FoU-centrat ÄldreVäst Sjuhärad, det
datoriserade administrativa omsorgssystemet, verksam-
hetsutveckling, friskvårds- och kompetensutveckling
samt semesterlöneskulden redovisar ett stort nettoöver-
skott på 2 454 tkr.

Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett mindre
budgetöverskridande på 36 tkr.

Den samlade rehabiliteringsverksamheten redovisar en
positiv budgetavvikelse på 538 tkr. Kommunens årliga
kostnader för hjälpmedel har stabiliserats i och med den

senaste upphandlingen. Resultatet dras dock ner med
167 tkr för kostnad för en utskrivningsklar patient som
pga mycket stora omvårdnadsbehov inte kunde tas hem
under sommaren.

Kommunens hemvård erbjuder ett kvarboende när den
enskilde behöver vård och omsorg. Antalet personer
som under året erhållit hemvård uppgick till 478 stycken,
vilket är en mindre minskning med 17 personer jämfört
med föregående år.

Av nedanstående sammanställning framgår antal perso-
ner som under respektive år erhållit hemvård:

1995 639 stycken

2002 530 stycken
2003 500 stycken
2004 491 stycken
2005 495 stycken
2006 478 stycken

Antalet hemvårdstimmar under året uppgick till 204 120,
vilket är en ökning med 7 120 timmar jämfört med
föregående år. Av det totala antalet timmar utfördes
28 052 som personlig assistans vilket är en minskning
med 10 748 timmar jämfört med föregående år.

År Pers. Övrig Summa
assistans hemvård

1995 31.550 152.300 183.850
2000 41.200 162.050 203.250
2004 45.250 169.150 214.400
2005 38.800 158.200 197.000
2006 28.052 176.068 204.120

Hemvård och övrig öppen verksamhet gör ett under-
skott med 546 tkr, främst beroende på ett mycket kost-
nadskrävande hemvårdsärende.

Omsorgsnämnden disponerar sammanlagt 145 service-
lägenheter med följande fördelning:

Gudarpsgården Tranemo 60 lägenheter
Glimringe Limmared 20 lägenheter
Solbacken Länghem 34 lägenheter
Hjälmå Dalstorp 31 lägenheter

Hälften av servicelägenheterna, 78 stycken, är på 2 rum
och kök. De övriga innehåller 1 rum och kök alternativt
kokvrå.

För korttidsvård m. m. finns sammanlagt 14 platser vid
servicehusen med följande fördelning:

Gudarpsgården 3 platser
Glimringe 3 platser
Solbacken 4 platser
Hjälmå 4 platser

Korttidsplatserna inklusive åtta rehabiliteringsplatser på
sjukhemmet Solgård har under året haft en beläggnings-
grad på 74 % jämfört med 73 % under 2005.
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De fyra servicehusen redovisar en negativ budgetavvi-
kelse på 914 tkr. En stor del av underskottet beror på
kraftigt ökade uppvärmningskostnader p g a den långa
och kalla vintern.

Omsorgsnämnden disponerar sammanlagt 40 vårdplat-
ser på sjukhem enligt följande:

Solgård Tranemo 32 platser varav
8 rehabplatser

Glimringe Limmared 8 lägenheter

Sjukhemsverksamheten redovisar en negativ budgetav-
vikelse på 363 tkr. Underskottet har föranletts av ett
individärende med mycket stora omvårdnadsbehov.

För vård av demenssjuka disponerar omsorgsnämnden
sammanlagt 32 vård- och boendeplatser i fyra särskilda
gruppbostäder enligt följande:

Glimringe Limmared 8 platser
Solrosen Tranemo 8 platser
Hjälmå Dalstorp 8 platser
Gudarpsgården Tranemo 8 platser

De åtta platserna på Gudarpsgården är nya för året.

Här ingår också Ängslyckans äldreboende i Grimsås
som omfattas sex lägenheter med 2 rum och kokvrå i
varje lägenhet.

Verksamheten gör ett större underskott med 1 256 tkr.
Detta beror främst på budgetmässiga aspekter.

Inom ramen för lagstiftningen om stöd och service till
funktionshindrade i vissa fall hade vid årsskiftet
2006/2007 sammanlagt 56 personer olika former av
insatser.

Totalt disponerar omsorgsnämnden 22 platser i bostäder
med särskild service (gruppbostad) enligt följande:

Havrestigen Tranemo 6 platser
Grässtigen Tranemo 5 platser
Gläntan Limmared 5 platser
Parkgatan Tranemo 6 platser

Dagcenterverksamheten bedrivs vid tre enheter i Tra-
nemo. Korttidsboendet bedrivs på Grässtigen i Trane-
mo.

Totalt visar stöd till funktionshindrade ett underskott
med 782 tkr, vilket beror på en kostsam extern placer-
ing. Övriga verksamheter hamnar totalt nära ett nollre-
sultat.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention

Omsorgsnämndens uppgift är att inom ramen för en väl
utbyggd vård- och omsorgsverksamhet tillgodose invå-
narnas behov och ge trygghet när den egna förmågan att
klara den dagliga livsföringen sviktar. Ur ett barnper-
spektiv är det därför främst barn med funktionshinder
som återfinns inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

Genom färdtjänsten får barn och ungdomar som har
väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommuni-
kationer möjlighet att resa på ett anpassat sätt. Funk-
tionshindrade barn och ungdomar får genom färdtjäns-
ten likvärdig chans att förflytta sig. Barn och ungdomar
med omfattande omvårdnadsbehov och/eller behov av
hemsjukvård får via hemvården möjlighet att bo hemma
vilket främjar deras liv och hälsa. Genom LSS-
lagstiftningen får barn och ungdomar med omfattande
funktionshinder stöd och hjälp genom personlig assi-
stans vilket gör det möjligt för dem att t ex kommunice-
ra med omvärlden och skapa nya kontaktytor. Verksam-
heten med korttidsplatser skapar miljöombyte som
möjliggör etablerandet av sociala kontakter. Dessutom
underlättas en successiv frigörelse från föräldrahemmet,
vilket på ett påtagligt sätt främjar de berörda barn- och
ungdomarnas liv och hälsa.

Omsorgsnämndens samverkansformer med funktions-
hindrade barn och ungdomar kanaliseras genom det
kommunala handikapprådet. Omsorgsnämnden samver-
kar dessutom med bildningsnämnden för att för varje
individ skapa en så bra tillvaro som möjligt utifrån ett
helhetsperspektiv innefattande såväl skolgång som fritid.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har för varje nämnd beslutat om
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. För
omsorgsnämnden fastställdes följande fem mål:

• Varje driftenhet ska anpassa verksamhetsmålen till
tilldelad budgetram.

• Öka verksamhetsenheternas engagemang i budget-
processen och i den ekonomiska uppföljningen för
att skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk hus-
hållning”.

• Skapa ett förhållningssätt bland vård- och om-
sorgspersonalen där kommunens pengar behandlas
på motsvarande sätt som den privata ekonomin.

• I varje läge när behovet av extra personalinsatser
aktualiseras pröva om behovet kan tillgodoses på
annat sätt.

• I inköpsverksamheten noga överväga kvalitet mot
pris för att hitta det fördelaktigaste inköpet.

Målen för god ekonomisk hushållning har inte uppnåtts
i den omfattningen att de kan anses vara uppfyllda. Skall
målen kunna uppfyllas krävs mer stöd i ekonomifrågor
ute på enheterna. Detta stöd saknades helt under första
halvåret, men när stödet erhölls har nämnden påbörjat
ett omfattande arbete för att skapa bättre strukturer för
hela ekonomiarbetet.

Framtiden

De närmaste åren är mycket intressanta år för omsorgs-
nämnden med många viktiga strategiska frågor och
utvecklingsområden. Den nya tjänstemannaorganisation
som nämnden beslutade om i slutet av året skall genom-
föras under första halvåret 2007.
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Utvecklingsplanen för äldreomsorgen kommer det na-
turligtvis att arbetas vidare med. När det gäller kvalitets-
och kompetensutveckling inom ramen för Kompetens-
stegen kommer arbetet att fortsätta under 2007 och i
viss mån 2008. Arbetet med att förebygga fall och fall-
skador kommer att pågå under 2007.

Projekteringen av ett nytt särskilt boende enligt LSS för
utvecklingsstörda kommer att projekteras för att kunna
starta upp under 2008. Översyn av nya lokaler för kort-
tidsverksamheten och dagcenter kommer genomföras.

Under 2007 kommer arbetet med att tillskapa en utveck-
lingsplan för området funktionshindrade (inklusive
psykiatri) att påbörjas.

Det kommer även att i samarbete med Primärvården
fortsätta att se över möjligheterna till en fördjupad sam-
verkan mellan primärvården och kommunens hemsjuk-
vårdsverksamhet avseende rehabilitering och distrikts-
sköterskemottagning.

En kommande viktig fråga för omsorgsnämnden är hur
arbetet kring lönerevisionen i kommunen kommer att se
ut framöver. Kommer omsorgsnämnden endast att
kompenseras med 2,5 % för löneökningar, i stället för
det faktiska utfallet, måste sannolikt besparingar och
rationaliseringar av nämndens verksamhet övervägas.

Nämnden kommer också att fortsätta och utveckla det
arbete som påbörjats under 2006 när det gäller utveck-
lingen av budgetering och uppföljning av verksamheten.

Investeringar

Omfattande investeringar har gjorts när det gäller inköp
av datorer för att kunna genomföra den sociala doku-
mentationen på ett fullgott sätt. Stora investeringar
kommer som sagt att göras när det gäller att tillskapa ett
nytt gruppboende enligt LSS och ytterligare ett demens-
boende inom äldreomsorgen. Sannolikt kommer det att
köpas in fler bilar för att användas som tjänstetranspor-
ter istället för att personalen som idag i stor omfattning
använder egna privata bilar.

2006 2005

Servicehus
Antal lägenheter 145 155
Antal boende 157 167

Bruttokostnad/boende (kr) 274 703 257 580

Nettokostnad/boende (kr) 178 624 171 850

Dygnskostnad (kr) 489 471

Anm. Exklusive kostnad för

hemvård

Hemvård
Antal vårdtagare 478 495
Antal timmar 204 120 197 000

varav förmedlade LASS-timmar 28 052 38 800

Bruttokostnad/vårdtagare (kr)

exkl. LASS 65 790 60 297

Nettokostnad/vårdtagare 61 145 56 606

Sjukhem
Antal vårdplatser inkl.
8 rehabplatser 40 40
varav enkelrum 40 40
Bruttokostnad/boende (kr) 543 375 516 025
Nettokostnad/boende (kr) 479 175 451 575
Dygnskostnad (kr) 1 313 1 237

Gruppbostad SoL
Antal boende 32 24
Bruttokostnad/boende (tkr) 392 447 395 292
Nettokostnad/boende (kr) 310 050 318 625
Dygnskostnad (kr) 849 873

Gruppbostad LSS,
Antal boende 22 21
Bruttokostnad/boende (kr) 531 955 542 819
Nettokostnad/boende (kr) 463 818 478 095
Dygnskostnad (kr) 1 271 1 310

Lokal färdtjänst
Antal färdtjänstberättigade 478 477
Antal enkelresor 7 286 6 075
Nettokostnad / enkelresa (kr) 153 174

Riksfärdtjänst
Antal personer 31 21
Antal enkelresor 122 131
Nettokostnad / enkelresa (kr) 1 572 1 473

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplats
inkl. rehab. plats 74% 73%
Antal medicinskt
färdigbehandlade 338 282
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INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN
Ordförande Sune Claesson (c)
Förvaltningschef Sigward Stigheimer

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter 5 054 2 724 4 539

Kostnader -19 902 -19 108 -19 028

Nettokostnader före
kapitalkostnader -14 848 -16 384 -14 489
Kapitalkostnader -38 -43 -36

UTFALL -14 885 -16 427 -14 525

Budgetanslag 16 427 16 427 16 597

RESULTAT 1 541 0 2 072

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet IFO 5 796 5 589 207
Öppenvårdsinsatser 2 917 2 430 487
Ekonomiskt bistånd 2 900 2 405 495
Institutionsvård 3 000 3 949 -949
Vård i familjehem 1 709 1 671 38
Familjerådgivning 105 122 -17
Stöd till funktionshindrade 0 0 0
Flyktingverksamhet 0 -1 280 1 280
SUMMA 16 427 14 885 1 541

Årets resultat

Ett överskott på anslaget för ekonomiskt bistånd visar
att behovet har legat på en konstant nivå senaste två
budgetåren. Orsaken har varit god tillgång på arbetstill-
fällen och en styrd handläggning av försörjningsstödet.
Underskott på placeringar på institution för barn bero-
ende på ovanligt många fall av misshandel av barn.
Ökade intäkter på flyktingverksamheten beroende på
beslut under året om att ta emot ökat antal flyktingar.

Årets verksamhet

Individ- o familjenämndens ansvarsområde är handlägg-
ning av familjerätt, utreda ansökningar om försörjnings-
stöd, utreda anmälningar om barn som far illa, utreda
och stödja personer med drogproblem. Vid behov bevil-
ja bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, stödja
genom behandlingssamtal, vid behov placera i familje-
hem, bevilja bistånd till stöd i hemmet i form av familje-
pedagoger, bevilja bistånd i form av behandlingsassisten-
ter som stöd för ungdomar och vuxna med olika sociala
problem. Nämnden ansvarar även för familjerådgivning-
en och kommunens mottagande av flyktingar. Nämnden
har även en fältsekreterare som arbetar med uppsökande
och förebyggande arbete bland ungdomar.

Under året har funnits en kortare vakans på en social-
sekreterartjänst. En tidsbegränsad anställning av ytterli-
gare en flyktingsekreterare tillsattes i september. Detta
på grund av ökat flyktingmottagande under 2006. Samt-
liga personal har under året haft handledning. Utveck-
lingssamtal/lönesamtal har skett med samtliga anställda
under året. Utbildning i handläggning/dokumentation
har genomförts. Utbildning i säkerhet har genomförts.
Nytt datasystem har installerats vilket av olika orsaker
har varit tidskrävande. Case Manager är ett projekt inom
Miltonprojekten i Kommunalförbundets regi och är en
samverkan mellan Svenljunga- Ulricehamn- och Trane-
mo kommuner. Ett projekt för personer med dubbel-
diagnos, både psykisk sjuk och missbrukproblem.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention

Individ- och familjeförvaltningens arbetsuppgifter och
ansvarsområden genomsyras av barnperspektivet som
ingår som en naturlig del inom hela individ- och familje-
verksamheten. Detta innebär att förvaltningen arbetar
för att alla barn i första hand ska kunna växa upp hos
sina föräldrar eller ha så stor kontakt med dem som
möjligt. Vidare har barn i utsatta familjer rätt till samma
möjligheter som andra barn till en optimal utveckling i
en miljö där deras behov av stimulans tillgodoses och att
de förbereds för ett självständigt liv.

Individ- och familjeförvaltningens verksamhet inriktas i
första hand på att arbeta på hemmaplan, genom att satsa
på en välutbyggt barn- och ungdomsverksamhet och en
kompetent personal. Det läggs också stor kraft på att
fånga upp grupper av barn som av olika orsaker inte är
kända av förvaltningen sedan tidigare och stödja dem i
att fungera i skolan, bland sina kamrater och i hemmet.
Barns rättigheter ska komma i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barn oavsett vilka samhällsorgan som
vidtar åtgärderna, varför förvaltningen bedriver ett om-
fattande samverkansarbete under ständig utveckling för
att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara.

Det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar har
hög prioritet inom förvaltningen och det pågår ett lö-
pande arbete med att utveckla förhållnings- och arbets-
sätt där barnens åsikter tydliggörs och beaktas i alla
beslutsprocesser. Socialtjänstlagens stadgar som styr en
stor del av förvaltningens verksamhet kan direkt överfö-
ras till barnkonventionens olika artiklar och det bör
framhävas att socialtjänstlagen i många fall ger ett star-
kare skydd för barn och deras rättigheter än barnkon-
ventionen.
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Måluppfyllelse
Övergripande mål för god ekonomisk hushållning:

• Vi arbetar aktivt med att i alla biståndsärenden
upprätta arbetsplaner som löpande utvärderas samt
pröva alla möjligheter till försörjning innan social-
bidrag beviljas.

• Vi arbetar för att upptäcka missförhållanden bland
barn och unga på ett tidigt stadium samt att de in-
satser vi sätter in ska vara hjälp till självhjälp.

• Vi provar i första hand vård- och behandlingsinsat-
ser på hemmaplan, vilket i ett längre perspektiv ger
en resurseffektiv verksamhet och i många fall ett
bra resultat.

• Vi fortsätter satsa på en väl utbyggd missbruks- och
ungdomsverksamhet som i ett längre perspektiv ger
positiva effekter inom ekonomi och samhälle.

• Vi utvecklar och fördjupar fortlöpande samarbetet
med externa och interna kontakter för att uppnå
positiva samordningseffekter.

Individ- och familjenämnden har under 2006 påbörjat
ett arbete med att ta fram ett målprogram för hela
nämndens verksamhet. De övergripande målen med
betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att
ingå som en del i detta program. Något bra instrument
för utvärdering av målen för 2006 finns följaktligen
ännu inte.

Framtiden

Trycket på kommunerna att ta emot fler flyktingar
kommer att öka närmaste åren. Behovet har inte varit så
stort sedan början av 90-talet och det höga trycket
kommer att pågå ett antal år framöver. Individ och
familjenämnden måste utveckla en modell för introduk-
tion som är hållbar i ett längre perspektiv och där flyk-
tingen kommer snabbt i egen försörjning och möjlighet
till etablering i svenska samhället. Individ och familje-
nämnden har tillsammans med Bildningsnämnden star-
tat ett arbete för att lösa motsättningarna som finns i
kommunen kring flyktingar. Detta kommer att bli ett
arbete för framtiden.

Investeringar

Under året har investerats i datorer och övrig kontorsut-
rustning.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Kontaktperson/stödfamilj till
barn och unga, antal 16 15

Institutionsvård

Institutionsvård, antal
barn/unga 12 6
Antal vårddagar 1 303 1 411

Genomsnitt dygnskostnad, kr 2 748 1 828

Institutionsvård, antal vuxna 2 5

Antal vårddagar 75 451

Genomsnitt dygnskostnad, kr 488 1 493

Familjehemsvård

Familjehemsvård, antal 16 9

Genomsnittlig dygnskostnad, kr 324 525

Försörjningsstöd

Antal hushåll exkl flyktingar, 172 172
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll 13 981 14 600
Antal nya ärenden 57 138

Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll 39 11
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll 37 964 45 471
Antal nya ärenden 20 5
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Ordförande Rune Eriksson (c)
Förvaltningschef Staffan Arvegård

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter 1 634 1 332 1 734

Kostnader -3 590 -3 313 -2 259

Nettokostnader före
kapitalkostnader -1 956 -1 981 -525
Kapitalkostnader 0 0

UTFALL -1 956 -1 981 -525

Budgetanslag 1 981 1 981 1 929

RESULTAT 25 0 1 404

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Miljö- och byggverksamhet 220 17 203
Byggverksamhet (tillsyn och
rådgivning)

0 -212 212

Planer 380 960 -580
Miljö och Agenda 21 210 51 159
Bostadsanpassning 1 171 1 140 31
SUMMA 1 981 1 956 25

Årets resultat

Årets resultat visar att ramanslagen nära nog till fullo
utnyttjats. Årets negativa resultatavvikelser inom området
detaljplaner förklaras i stor utsträckning av behovet av
omarbetning samt upprättande av nya detaljplaner. Upp-
rättande av planer har lagts ut till konsult varför denna
del belastar driftsbudgeten och inte personalbudgeten.

Avvikelser som ses inom naturvårdsområdet förklaras av
den hasselmusinventering som gjordes under året. Bidrag
för att täcka stora delar av dessa kostnader inväntas un-
der kommande verksamhetsår.

Årets verksamhet

Verksamheten har under året följt den verksamhetsplan
som antagits av nämnden. Däremot har tillsynsplaner inte
till fullo efterlevts, på grund av en hög personalomsätt-
ning samt nya tillkommande förordningar och lagar inom
primärt livsmedelsområdet.

Stort fokus under året har lagts vid upprättande av nya
rutiner, omarbetning av taxor samt verksamhetsplane-
ring.

Under året har verksamheten varit föremål för utredning
avseende ev. sammanslagning med Svenljunga och se-
dermera även en intern organisationsutredning. Näst-
kommande verksamhetsår kommer bostadsanpassnings-
ärenden samt trafikfrågor inte längre tillhöra nämndens
ansvarsområden.

En ny planarkitekt har anställts och ytterligare en kom-
mer att rekryteras, vilket kommer att påverka nästa års
utfall av kostnader för upprättande av detaljplaner.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention

Nämnden har i sitt arbete med trafikfrågor genomfört
projektet "Cykla mer gärna flera" i akt och mening att
skapa trafiksäkra vägar för barn till och från skolan etc.
samt att öka barns intresse för att röra sig. Förhoppning-
en har även varit att på detta sätt minska motortrafiken i
centralorten och därmed reducera koldioxidutsläppen.

Arbetet med att kartlägga lämpliga cykelbanor har gjorts
tillsammans med barn. Vidare har tjänstemän och politi-
ker besökt skolorna för att informera om projektet.

Måluppfyllelse

I de för året antagna riktlinjerna för god ekonomisk hus-
hållning fastlades vikten av goda arbetsrutiner, kompe-
tensutveckling samt införlivandet av ett nytt ärendehan-
teringssystem. Ambitionen har varit att effektivisera
verksamheten.

Nämnden har under året tagit fram nya arbetsrutiner, en
tydlig och mätbar verksamhetsplan samt, kommunge-
mensamt, införskaffat ett nytt ärendehanteringssystem.
Det sistnämnda kommer att tas i bruk under kvartal 1
2007.

Framtiden

Nämnden har inför kommande verksamhetsår en bättre
intern kontroll, en högre självfinansieringsgrad och en
högre personaltäthet för att kunna hålla god kvalitet i sitt
arbete. Vidare ses införskaffandet av ett nytt ärendehan-
teringssystem som en effektiviseringsvinst.

De utmaningar som nämnden står inför de närmaste åren
härrör främst ur nya, mer personellt krävande, regelverk.
Att hålla nere personalomsättningen för att minska sår-
barheten i verksamheten och samtidigt fortsätta arbetet
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med upprättande av bättre arbetsrutiner ses som en viktig
del i nämndens arbete de kommande åren.

Det utökade behovet avseende personalresurser är en
stor utmaning de närmaste åren. Detta inte minst mot
bakgrund av att verksamhetslokalerna redan idag stävjar
möjligheterna att nyrekrytera för att kunna möta riksda-
gens och andra statliga myndigheters krav på tillsyn och
kontroll.

Förväntningarna inför kommande år är att de ekonomis-
ka ramarna ger möjlighet till högre kvalitet för verksam-
heten. De av nämnden föreslagna ramförändringarna
inför 2007 rör företrädelsevis personella resurser varvid
en fördelning av de resurser som frigörs vid ett högre
taxeuttag täcker en mindre del.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Antal diarieförda ärenden 726 691

Bostadsanpassning

Antal ärenden 62 41

Bruttokostnad (tkr) 902 531

Parkeringstillstånd

Antal beviljade P-tillstånd 28 41

Avslag 3 3

Bygglov och
bygganmälningar
Antal bygglov diarieförda ärenden 191 221

Bygganmälningar diarieförda ärenden 128 159

Brandfarlig vara 2 2

Planverksamhet
Detaljplaner, antal nya ärenden 4 3
Antal pågående planer 12 8
Antal avslutade planer 3 7
Områdesbestämmelser 0 0

Miljöverksamhet
Värmeanläggningar 91 50
Enskilda avlopp 24 11
Ansökningar dispens
sophämtning

2

Beslut – avslag 5 6
Ansökan dispens slamtömning 2 5
Cisterner 17 30
Livsmedelslokalgodkännande 49 11
Diarieförda ärenden, djurhållning 56 57

Vandringsleden i Komosse naturreservat
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FJÄRRVÄRME

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter

Avgifter 15 927 16 395 10 426

Övrigt 0 0 0

Summa intäkter 15 927 16 395 10 426

Kostnader

Drift -11 704 -11 460 -8 212

Underhåll -633 -691 -90

Personalkostnader -651 -800 -473

Summa kostnader -12 987 -12 951 -8 775

Resultat före kapital-
kostnader 2 940 3 444 1 651
Kapitalkostnader -3 617 -3 430 -2 556

UTFALL -677 15 -905

Kommmunbidrag -15 0 0

RESULTAT -692 15 -905

Ackumulerat resultat -1 406 0 -714

Kostnadstäckning (%) 95,9 100,1 92,0

Årets verksamhet
Årets verksamhet uppvisar ett underskott på 692 tkr dels
p g a en mediarörsläcka på huvudstammen i Tranemo,
dels p g a den milda hösten och vintern.

Tranemo kommun distribuerar fjärrvärme till 535 centra-
ler i Tranemo och Dalstorp varav ca 400 är villor och
mindre hyresfastigheter.

I Dalstorp har etapp 2 byggts under 2006, ca 25 centraler
återstår att montera.

I Tranemo har endast förtätningar av 10 villor byggts
under året. Av de som anslutits i Tranemo och Dalstorp
under 2006 konverterade 15 stycken från direktel.

Målet för fjärrvärmen är att producera värme av högsta
kvalitet till kunderna med få driftstörningar, vilket upp-
nåtts under 2006.

Det finns f n ett hundratal intresseanmälningar för an-
slutning till fjärrvärmenätet i Tranemo, ca 40 st av dessa
kommer att anslutas under 2007. Resterande kommer att
anslutas först vid en högre anslutningsgrad i resp område.

RENHÅLLNING

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter

Avgifter 8 404 8 380 7 941

Övrigt 264 0 117

Summa intäkter 8 668 8 380 8 058

Kostnader

Drift och underhåll -5 387 -5 304 -4 889

Personalkostnader -1 307 -1 299 -1 154

Skatt på deponerat avfall -785 -842 -887

Avsättning till sluttäckning -717 -717 -717

Summa kostnader -8 196 -8 162 -7 646

Resultat före kapital-
kostnader 471 218 412
Kapitalkostnader -192 -192 -225

UTFALL 280 26 187

Kommunbidrag -26 0 0

RESULTAT 254 26 187

Ackumulerat resultat 19 -235

Kostnadstäckning (%) 103,3 100,3 102,4

Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Hushållsavfall till förbränning, ton
2 234 2 173

Hushållsavfall till deponi, ton 228 243

Branschspecifik industriavfall, ton
409 366

Icke branschspecifik
industriavfall (ton) 16 28
Antal renhållningsabonnenter,
14 dagars, ej kompost 689 741
Antal renhållningsabonnenter,
14 dagars, egen kompost 1 165 1 164
Antal renhållningsabonnenter,
var 4:e vecka, ej kompost1 99 100
Antal renhållningsabonnenter,
var 4:e vecka, egen kompost 2 073 1 985
Antal renhållningsabonnenter,
var 8:e vecka 412 378
Antal latrinabonnenter, hushåll 25 27

Antal lösa sopsäckar 2 835 3 040

1. Samtliga utanför tätort

Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Antal abonnenter (st) 535 413

Köpt värme (MWh) 35 192 24 335

Såld värme (MWh) 29 819 22 966
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Årets verksamhet
Med anledning av den nya skatten på utsorterat bränn-
bart hushållsavfall höjdes renhållningstaxan med 13 %
från 1 juli. Vid bokslutet visar det sig att denna höjning
inte räckt till, intäkterna har blivit lägre än budgeterat.
Detta kompenseras dock med att intäkten för försäljning
av skrot blivit avsevärt högre än väntat. Sammantaget
uppvisar avfallsverksamheten ett överskott på ca 254 tkr.

Under året har kostnaderna för att använda tät asfalt
istället för bentonit som tätskikt på de ytor där återvin-
ningscentralen är belägen beräknats. Det har då visat sig
att kostnaderna blir höga, alternativet att flytta återvin-
ningscentralen till en ny lokalisering ska därför utredas.

Målet att öka andelen hushåll som innehar kompost samt
glesare hämtningsintervall har uppnåtts under 2006.
Antalet nya abonnemang har ökat beroende på att inven-

tering skett samt att fastigheter har tillkommit. Det upp-
satta målet högst 205 kg avfall/invånare och år har inte
infriats. För år 2006 blev resultatet 208 kg/invånare, men
ser man till förhållandet antal kg/abonnemang blev resul-
tatet i princip oförändrat jämfört med 2005.

År 2007 är sista året som ej brännbart avfall får depone-
ras på Änglarpsdeponin. Fr o m 2008 gäller ny lagstift-
ning vilket bl a innebär ökade krav på tätskikt. Med an-
ledning av detta har Svenljunga kommun ej sökt förlängt
tillstånd. Under 2007 kommer möjligheterna att avyttra
denna avfallstyp på godkänd deponi att undersökas.

Tranemo och Svenljunga har gemensamt avtal med
Halmstad Renhållnings AB avseende mottagande av
brännbart hushållsavfall. Detta avtal upphör 2007-12-31.
Möjligheten till totalentreprenad omfattande insamling,
transport samt behandling av hushållsavfall undersöks.

VATTEN OCH AVLOPP

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter

Avgifter 19 747 19 098 18 324

Övrigt 0 0 0

Summa intäkter 19 747 19 098 18 324

Kostnader

Drift -5 104 -5 208 -5 168

Underhåll -3 401 -3 588 -3 673

Personalkostnader -6 848 -6 241 -7 111

Summa kostnader -15 354 -15 037 -15 951

Resultat före kapital-
kostnader 4 393 4 061 2 373
Kapitalkostnader -5 241 -5 054 -5 129

UTFALL -848 -992 -2 756

Kommunbidrag 992 992 52

RESULTAT 144 0 -2 704

Ackumulerat resultat -2 856 -3 000

Kostnadstäckning (%) 96,3 95,1 86,9

Årets verksamhet
VA-verksamheten uppvisar ett överskott på 144 tkr.

Det nya vattenverket i Tåstarp togs i drift i september,
slutbesiktningen är dock inte klar. Taket på högreservoa-
ren i Limmared, vilket blåste av i samband med stormen
Gudrun, har bytts, samtidigt renoverades fasaden. Det
har även utförts akutrenoveringar på avloppsverk och
pumpstationer.

Uppdraget med att ta fram en VA-strategiplan för att
kunna prioritera framtida investeringar har slutförts.
Projektering av överföringsledningar samt pumpstationer
har påbörjats enligt planen.

I samband med fjärrvärmebyggnationen har ledningsnät i
dåligt skick på Björkvägen i Dalstorp bytts ut och för-
bättrats.

VA-verksamheten uppnår målet att leverera dricksvatten,
avleda spill- och dagvatten samt rena spillvattnet på ett
kvalitets- och miljömässigt sätt. Det mål som inte upp-
nåtts är skyddsområden för råvatten. Arbetet med fram-
tagande av skyddsområden för vattentäkter pågår.

Efter årsskiftet kommer arbetet med att dra vatten- och
avloppsledningar till Rådde Gård att påbörjas. Samtidigt
kommer ledningar att läggas för att i framtiden kunna
ansluta Hofsnäs stugby till det kommunala nätet.

Ett antal avloppspumpstationer kommer att renoveras
under 2007. Överföringsledningar till Ambjörnarp påbör-
jas under våren och därefter byggs ledningar till Månstad.
Arbetet med att leta efter ovidkommande vatten pågår,
de orter från vilka avloppet ska överföras till annat sam-
hälle kommer att prioriteras.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2006 2005

Antal VA-abonnenter 3 208 3 200

Tillverkad vattenmängd, m3 889 000 921 000

Debiterad vattenmängd, m3 524 000 556 000

Kostn per producerad m3

inkl kapitaltjänst (kr) 23,06 22,89
Kostn per producerad m3

exkl kapitaltjänst (kr) 17,27 17,32
Budgeterad täckningsgrad
inkl kapitaltjänst (%) 95 86,5
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Baksida

Den nya fontänen på Forumtorget lockade barnen till lek under sommarens varma dagar.

Foto: Anette Nordberg
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