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Introduktion och översikt Tioårsöversikt kommunen

TIOÅRSÖVERSIKT - KOMMUNEN

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Resultat, tkr 3) -�� 6�8 - 9 000 �3 594 3 8�4 9 6�3 8 066 �0 �4� �0 35� 3 ��0 5 595

Nettoinvesteringar, mkr 38,6 48,7 6�,� 54,6 3�,0 33,� 3�,� �9,8 3�,6 �4,9

Ökning nettokostnader, % �) 6,0 6,4 3,5 �,4 4,4 6,3 6,6 5,� 5,6 6,3

Ökning skatteintäkter, % 5,� 5,3 3,4 �,5 �6,6 3,4 5,6 6,6 5,4 5,6

Totala tillgångar, mkr 580,6 5�9,6 530,9 489,0 470,0 448,3 44�,9 445,� 4�8,8 403,4
varav
Omsättningstillgångar, mkr 97,� 47,8 54,6 46,6 57,0 69,6 54,� 9�,5 69,6 69,7
Anläggningstillgångar, mkr 483,4 48�,8 476,3 44�,4 4�3,0 378,7 387,9 35�,7 349,3 333,7

Totala skulder, mkr 433,7 363,9 356,� �33,5 ��8,� �06,� �08,� �05,7 93,5 8�,�

varav
Kortfristiga skulder, mkr ��9,� �04,5 ��7,3 98,6 95,7 8� 77,6 86,4 60,6 57,5
Långfristiga skulder, mkr �5,4 �0,9 ��,7 9,7 0,0 �,7 �0,0 �6,5 �7,0 �8,�

Soliditet �5,3 3�,3 30,� 30,0 3�,4 3�,4 3�,7 30,4 �8,8 4�,5

Personalkostnader, mkr �) 436,0 378,6 358,6 336,3 3��,� 304,6 �86,5 �73,9 �7�,8 �53,4

Utdebitering, kr/skkr �) �0,75 �0,75 �0,75 �0,75 �0,75 �0,�3 �0,�3 �0,�3 �0,�3 �0,05

Antal invånare �� 750 �� 74� �� 804 �� 894 �� 887 �� 988 �� 0�6 �� 037 �� 0�6 �� ��4

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
vårdgymnasium: 0,18 skkr.

3) I resultatet för 2006 ingår extraordinära pensions-
kostnader (15,1 mkr) m a a förändrade
beräkningsgrunder.

I resultatet för 2007 ingår extraordinära pensions-
kostnader (38,6 mkr) m a a förändrade
beräkningsgrunder.

Omslag:

Äldreomsorgen innehåller mycket glädje, till exempel när de boende på Solbacken i Länghem ger sig ut på
veteranbilsrally tillsammans med Kinds classic cars.

Foto: Anette Nordberg
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Resultat, tkr �) -�1 ��� - � 000 1� ��� � ��� � ��� � 0�� 10 1�1 10 ��� � 1�0 � ���
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Ökning skatteintäkter, % �,1 �,� �,� �,� 1�,� �,� �,� �,� �,� �,�

Totala tillgångar, mkr ��0,� ���,� ��0,� ���,0 ��0,0 ���,� ��1,� ���,� �1�,� �0�,�
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Omsättningstillgångar, mkr ��,� ��,� ��,� ��,� ��,0 ��,� ��,1 ��,� ��,� ��,�
Anläggningstillgångar, mkr ���,� ��1,� ���,� ���,� �1�,0 ���,� ���,� ���,� ���,� ���,�

Totala skulder, mkr ���,� ���,� ���,� 1��,� 11�,� 10�,� 10�,1 10�,� ��,� �1,�
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Kortfristiga skulder, mkr 11�,1 10�,� 11�,� ��,� ��,� �� ��,� ��,� �0,� ��,�
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Soliditet ��,� �1,� �0,� �0,0 �1,� ��,� ��,� �0,� ��,� ��,�

Personalkostnader, mkr 1) ���,0 ���,� ���,� ���,� �1�,1 �0�,� ���,� ���,� ���,� ���,�
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Antal invånare 11 ��0 11 ��� 11 �0� 11 ��� 11 ��� 11 ��� 1� 01� 1� 0�� 1� 0�� 1� 1��
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ORGANISATION

Kommun-
fullmäktige

Kommun-
revision

Kommun-
styrelse

Miljö- och
bygg-
nämnd

Omsorgs-
nämnd

Bildnings-
nämnd

Valnämnd

Kommunstyrelseförvaltning

Samhälls-
byggnad

Kansli 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
kvinnlig majoritet. I bildningsnämnden och individ- och
familjenämnden är nämndsordföranden kvinna.

Mandatfördelning kommunfullmäktige

2006 2002
Centerpartiet 11 10
Moderaterna � �
Folkpartiet � �
Kristdemokraterna � �
Miljöpartiet 0 1
Vänsterpartiet 1 1
Socialdemokraterna 1� 1�
Sverigedemokraterna 1 -
Summa 37 37
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ÅR 2007 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 2007

• Befolkningsmängden i kommunen ökade med 8
invånare under 2007 (2006: -62) och kommunens
befolkning uppgick därmed till 11 750 invånare vid
årsskiftet. Invånarantalet i kommunen har sjunkit
under det senaste decenniet. Även sett över en så
lång period som 30 år så har invånarantalet i kom-
munen minskat. 1977-12-31 uppgick invånarantalet i
kommunen till 11 990 invånare.

• Tranemo kommun har numera en nettoinpendling i
kommunen. Denna uppgick under 2006 till 100 per-
soner. Den tidigare nettoutpendlingen, som dock
sjunkit stadigt under flera år, var under 2005 –175
personer. 1998 uppgick nettoutpendlingen till –365
personer.

• Arbetslösheten bland kommunens invånare är
mycket låg. Under 2007 hade Tranemo kommun den
lägsta totala arbetslösheten av alla kommuner i riket,
tillsammans med Vaxholm och Ekerö kommuner.
Ser man till den öppna arbetslösheten så var Tranemo
kommun (0,8 %) den enda kommun i landet med en
andel understigande 1,0 procent. När det gäller ung-
domsarbetslösheten så hade Tranemo kommun den
tolfte lägsta nivån (2,3 %) av rikets samtliga kom-
muner. Lägst nivå på ungdomsarbetslösheten hade
Danderyds kommun där i medeltal 0,6 procent av
ungdomarna mellan 18 och 24 år var arbetslösa un-
der 2007.

Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun
2007 uppgår till -21,6 mkr (2006: -9,0 mkr). Att resultatet
för 2007 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
17,0 mkr, vilket är en resultatförbättring med 8,7 mkr
jämfört med året innan.

För kommunkoncernen (kommunen, Tranemobostäder
AB och Tranemo Utvecklings AB) uppgick det ekono-
miska resultatet till -20,4 mkr (2006: -7,1 mkr).

Omsättningen år 2007 uppgick för kommunen till
609 mkr (2006: 585 mkr). Koncernens omsättning var
643 mkr (2006: 619 mkr).

Nämndernas budgetavvikelser var förhållandevis
små, med undantag för individ- och familjenämnden som
hade en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr. Sammantaget
var nämndernas ekonomiska utfall 1,6 mkr bättre än
budgeterat. Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden

redovisar underskott mot budget. Övriga nämnder har
positiva budgetavvikelser som ligger mellan 0,2-0,4 mkr.

Budgetutfall 2007, mkr

Budget-
utfall

Kommunstyrelse -�,1
Bildningsnämnd 0,�
Individ- och familjenämnd �,�
Omsorgsnämnd -1,�
Miljö- och byggnämnd 0,�
Summa 1,6

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

Budgetutfall
nämnderna, mkr

�00� 1,�
�00� -1,�
�00� 0,0
�00� �,�
�00� �,�
�00� 1,�

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 4 mkr
högre än budgeterat.

Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var
0,6 mkr bättre än budgeterat.

Årets investeringar 2007 uppgick till 38,6 mkr
(2006: 48,7 mkr). Den största investeringen under året
var ombyggnaden av Tranängskolan (11,8 mkr). En bety-
dande del 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 9,4 mkr.

Kommunens låneskuld vid årsskiftet 2007/2008 upp-
gick till 25 mkr, vilket är 25 mkr mer jämfört med förra
årsskiftet. Kommunkoncernens totala låneskuld var vid års-
skiftet 175 mkr (2006: 152 mkr). En låneskuld på
175 mkr motsvarar 14 902 kronor per invånare
(2006: 12 904 kr/inv).

Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden)
uppgick i bokslutet för 2007 till 25 procent (2006: 25 %).
För koncernen uppgick soliditeten (inklusive hela pen-
sionsskulden) till drygt 21 procent (2006: 21 %).

Kommunalskatten i Tranemo uppgick under 2007 till
totalt 31,20%. Genomsnittet i länet var 32,00%, medan
riksgenomsnittet var 31,55%.
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högre än kommungenomsnittet.

Några viktiga händelser under 2007

• Befolkningsmängden i kommunen ökade med 8
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OMVÄRLDSANALYS

Tillväxten i svensk ekonomi bedöms nu bromsa in.
En fortsatt relativt stark men avtagande global till-
växt, en god inkomstutveckling för hushållen och en
expansiv finanspolitik bidrar dock till att BNP ändå
bedöms stiga med mellan 2,5-3,0 procent per år
under 2008 och 2009.

Den snabba sysselsättningsutvecklingen bedöms
sakta in och löneökningstakten växlar upp. Livsme-
dels- och energipriserna stiger snabbt och inflatio-
nen överstiger riksbankens mål 2008. Riksbanken
höjde reporäntan till 4,25 procent i februari 2008.
Riksbankens egen bedömning är att man kommer
att behöva höja reporäntan ytterligare, till 4,5 pro-
cent, under 2008 för att föra ti llbaka inflationstakten
mot målet på 2 procent.

Prognoserna över den ekonomiska utvecklingen den
närmaste tiden är mer osäkra än normalt eftersom
turbulensen på de finansiella marknaderna har fort-
satt. Osäkerheten är stor om den ekonomiska ut-
vecklingen i USA och spridningseffekterna ti ll om-
världen.

Internationellt
Den internationella BNP-tillväxten har under de senaste
åren varit mycket hög och global BNP ökade med 5,4
procent 2006 – den högsta noteringen på över två de-
cennier. Kännetecken för utvecklingen har varit ökad
världshandel och hög investeringstakt bland annat bero-
ende på låga räntor.

Ekonomin i USA har bromsat in relativt kraftigt medan
utsikterna för EU är att det blir en långsammare in-
bromsning. Den starka tillväxten i Asien fortsätter.

I USA dämpades tillväxten under 2006 och den utveck-
lingen har fortsatt under 2007. Under 2007 är det främst
utvecklingen på bostadsmarknaden som orsakat avmatt-
ningen.

Tillväxten i euroområdet har under 2007 varit starkare än
väntat. Framöver förväntas dock tillväxten bli något
lägre. Detta beror på ett mer ansträngt konjunkturläge, en
stramare penningpolitik och en svagare internationell
tillväxt. Sammantaget bedöms BNP ändå öka i jämförel-
sevis hög takt.

I Asien är tillväxten fortsatt stark, i synnerhet i Kina där
BNP-tillväxten beräknas uppgå till ca 11 procent under
2007, mycket på grund av stark tillväxt av exporten.
Penningpolitiken i Kina har successivt stramats åt för att
minska risken för överhettning, vilket bedöms leda till att
den mycket höga BNP-tillväxten växlar ner något.

Sverige
Enligt SCB:s nationalräkenskaper ökade BNP med
2,5 procent i fasta priser under tredje kvartalet 2007
jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under de tre
första kvartalen 2007 jämfört med motsvarande period
2006 har BNP stigit med 2,8 procent.

Konsumentpriserna steg från november till december
2007, vilket innebar en inflationstakt på 3,5 procent enligt
KPI. Årstakten för den underliggande inflationen enligt
måttet KPIX var 2,0 procent i december 2006.

Det senaste årets ökning av antalet sysselsatta och arbe-
tade timmar har varit rekordartad och överträffat de
flesta bedömningar rejält. Sysselsättningen väntas ändå
stiga ytterligare. Det konjunkturläge som de flesta bedö-
mare förutser för 2008 förväntas leda till en viss över-
hettning av arbetsmarknaden.

Kommunernas ekonomi
Kommunernas ekonomiska resultat ser i år ut att vara i
linje med god ekonomisk hushållning, enligt Sveriges
Kommuner och Landstings bedömning. Om de generella
statsbidragen räknas upp med skatteunderlagets utveck-
ling finns det goda förutsättningar att uppnå goda finan-
ser ända till 2011. Det förutsätter dock att verksamhets-
volymen inte växer med mer än knappt 1 procent per år.

Sveriges Kommuner och Landsting framhåller att, trots
en förhållandevis måttlig total behovsökning, står många
kommuner inför krav på omprioriteringar inom och
mellan verksamheterna. Ett exempel är att antalet elever i
grundskolan minskar samtidigt som antalet gymnasieele-
ver ökar. På samma gång växer andelen elever i fristående
skolor snabbt, sett på riksnivå. Det innebär sämre förut-
sättningar för kommunerna att effektivt planera skolverk-
samheten.

De gynnsamma förutsättningarna för kommunerna är
övergående. Efter 2009 begränsas utrymmet för kommu-
nala kostnadsökningar på grund av att antalet arbetade
timmar i ekonomin förväntas minska på sikt.

Sveriges Kommuner och Landstings utblick till år 2020
visar att de demografiska förutsättningarna för kommu-
nerna försämras. Det finns inte demografiska förutsätt-
ningar för att skatteunderlaget ska ge samma tillskott som
idag till kommunsektorns ekonomi. Samtidigt kommer
befolkningsstrukturen att ställa högre krav på verksamhe-
terna i kommunerna.

För att möta framtidens utmaningar inom välfärdspoliti-
ken bör den relativt gynnsamma perioden under de när-
maste åren tas tillvara för en bred politisk diskussion om
prioriteringar. Det krävs en långsiktig strategi för väl-
färdstjänsternas omfattning och finansiering.
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struktur, bra kommunikationer och tillgång till bo-
städer. Det är också angeläget att kommunen är 
drivande när det gäller olika miljömål. Exempelvis
fortsätter fjärvärmeutbyggnaden i Tranemo och 
Dalstorp och därefter står Limmared samhälle när-
mast i tur, där spillvärme från glasbruket kommer att 
användas.

Samarbetet inom Sjuhärads Kommunalförbund samt
kvalitetsnätverket ”Gränslös” fortsätter med målsätt-
ningen att göra en bra kommun ännu bättre för våra
kommuninvånare.

Det är min önskan att vår kommun fortsätter sin
positiva utveckling och där har vi alla möjlighet att
påverka. För att möta framtidens utmaningar måste 
vi vara beredda på omprioriteringar i verksamheter-
na.

Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda
för era insatser och ert stora engagemang under
2007.

Crister Persson (c)

Kommunstyrelsens ordförande
Min förhoppning när jag kommenterade årsredovis-
ningen 2006 var att befolkningsutvecklingen skulle 
vändas till det positiva och det är med glädje jag 
konstaterar att vi 2007 har en mindre ökning.

Högkonjunkturen har också 2007 påverkat kommu-
nens utveckling. Företagen i allmänhet har haft ett 
väldigt bra år. Vi har under året haft landets lägsta 
öppna arbetslöshet. Flera företag har snarare haft 
rekryteringssvårigheter, detta har inneburit att fler
personer än tidigare pendlat till vår kommun. Dess-
utom har inflyttning från andra länder ökat.

Nämnderna har god verksamhetsuppfyllelse och
budgetföljsamhet vilket är en förutsättning för stabi-
litet. Investeringarna för 2007 uppgår till cirka 39
miljoner kronor, betydligt lägre än budgeterat. Vilket
med ombudgeteringar kommer att innebära att vi får 
högre investeringsvolym 2008. 

Årets resultat ligger väsentligt över vad Tranemo
kommunfullmäktige beslutat om som ekonomiska
mål för ”god ekonomisk hushållning”. Detta ger oss goda
förutsättningar för framtiden där målsättningen är att
bibehålla en god ekonomi för att klara drifts- och
investeringskostnader utan att belasta kommande
generationer.

För att uppnå fortsatt god utveckling för kommun
och företag är det viktigt med väl fungerande infra- 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
Tranemo kommuns ekonomiska resultat för 2007 är
bra och det är precis som förra året medarbetarnas
förtjänst. De anställda inom Tranemo kommun tar
ansvar för de medel man får sig tilldelade, vilket är 
väl värt att notera. Det finns dock ett antal områden
där kommunen kan bli ännu bättre, vilket är ett poli-
tiskt ansvar för den styrande majoriteten

– Barngrupperna i förskolan är fortfarande för 
stora.

– Studieresultaten i grundskolan är inte tillräckligt 
bra.

– Strategiska mark- och planfrågor bör prioriteras
mer.

Över huvud taget krävs mer strategiskt och framåt-
syftande arbete – kommunens utmaningar ligger inte
bakom oss utan framför oss. Vi måste se Tranemo i
ett större perspektiv och fundera på vilka möjligheter
och utmaningar det ger. Här krävs noggrann analys,
även om man kan ana att en del av svaret finns i mer
av nätverksbyggande och kontakter. 

Från oppositionens sida har vi länge hävdat att 
kommunen måste bli bättre på att ta vara på de möj-
ligheter EU ger. Vi hoppas att 2008 blir det år när vi 
gör ett genombrott på detta område.

Samtidigt måste vi ta oss an de mer konkreta uppgif-
terna.

Kommunen måste bli mer attraktiv som arbetsgivare.
Vi måste erbjuda mer egna val och flexibilitet när det 
gäller tjänstgöringsgrad för våra anställda. Vi måste
bli mer generösa när det gäller arbetskläder i framför
allt kvinnodominerade yrken. Kan vi inte bli bättre
som arbetsgivare blir det allt svårare att rekrytera
arbetskraft, utifrån ett redan bekymmersamt läge.
Tranemo kommun har dessutom brist på bostäder
för tillfället, vilket är alarmerande, eftersom den
långsiktiga trenden för befolkningsutvecklingen 
fortfarande är vikande. Fler bostäder är ytterligare en
viktig uppgift. 

Vi har goda förutsättningar att klara dessa uppgifter,
men det finns inte tid att vänta. Vi hoppas därför på
konstruktiva och framåtsyftande relationer med den
styrande borgerligheten 2008. 

Claes Redberg (s)
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Tillväxten i svensk ekonomi bedöms nu bromsa in.
En fortsatt relativt stark men avtagande global till-
växt, en god inkomstutveckling för hushållen och en
expansiv finanspolitik bidrar dock till att BNP ändå
bedöms stiga med mellan 2,5-3,0 procent per år
under 2008 och 2009.

Den snabba sysselsättningsutvecklingen bedöms
sakta in och löneökningstakten växlar upp. Livsme-
dels- och energipriserna stiger snabbt och inflatio-
nen överstiger riksbankens mål 2008. Riksbanken
höjde reporäntan till 4,25 procent i februari 2008.
Riksbankens egen bedömning är att man kommer
att behöva höja reporäntan ytterligare, till 4,5 pro-
cent, under 2008 för att föra ti llbaka inflationstakten
mot målet på 2 procent.

Prognoserna över den ekonomiska utvecklingen den
närmaste tiden är mer osäkra än normalt eftersom
turbulensen på de finansiella marknaderna har fort-
satt. Osäkerheten är stor om den ekonomiska ut-
vecklingen i USA och spridningseffekterna ti ll om-
världen.

Internationellt
Den internationella BNP-tillväxten har under de senaste
åren varit mycket hög och global BNP ökade med 5,4
procent 2006 – den högsta noteringen på över två de-
cennier. Kännetecken för utvecklingen har varit ökad
världshandel och hög investeringstakt bland annat bero-
ende på låga räntor.

Ekonomin i USA har bromsat in relativt kraftigt medan
utsikterna för EU är att det blir en långsammare in-
bromsning. Den starka tillväxten i Asien fortsätter.

I USA dämpades tillväxten under 2006 och den utveck-
lingen har fortsatt under 2007. Under 2007 är det främst
utvecklingen på bostadsmarknaden som orsakat avmatt-
ningen.

Tillväxten i euroområdet har under 2007 varit starkare än
väntat. Framöver förväntas dock tillväxten bli något
lägre. Detta beror på ett mer ansträngt konjunkturläge, en
stramare penningpolitik och en svagare internationell
tillväxt. Sammantaget bedöms BNP ändå öka i jämförel-
sevis hög takt.

I Asien är tillväxten fortsatt stark, i synnerhet i Kina där
BNP-tillväxten beräknas uppgå till ca 11 procent under
2007, mycket på grund av stark tillväxt av exporten.
Penningpolitiken i Kina har successivt stramats åt för att
minska risken för överhettning, vilket bedöms leda till att
den mycket höga BNP-tillväxten växlar ner något.

Sverige
Enligt SCB:s nationalräkenskaper ökade BNP med
2,5 procent i fasta priser under tredje kvartalet 2007
jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under de tre
första kvartalen 2007 jämfört med motsvarande period
2006 har BNP stigit med 2,8 procent.

Konsumentpriserna steg från november till december
2007, vilket innebar en inflationstakt på 3,5 procent enligt
KPI. Årstakten för den underliggande inflationen enligt
måttet KPIX var 2,0 procent i december 2006.

Det senaste årets ökning av antalet sysselsatta och arbe-
tade timmar har varit rekordartad och överträffat de
flesta bedömningar rejält. Sysselsättningen väntas ändå
stiga ytterligare. Det konjunkturläge som de flesta bedö-
mare förutser för 2008 förväntas leda till en viss över-
hettning av arbetsmarknaden.

Kommunernas ekonomi
Kommunernas ekonomiska resultat ser i år ut att vara i
linje med god ekonomisk hushållning, enligt Sveriges
Kommuner och Landstings bedömning. Om de generella
statsbidragen räknas upp med skatteunderlagets utveck-
ling finns det goda förutsättningar att uppnå goda finan-
ser ända till 2011. Det förutsätter dock att verksamhets-
volymen inte växer med mer än knappt 1 procent per år.

Sveriges Kommuner och Landsting framhåller att, trots
en förhållandevis måttlig total behovsökning, står många
kommuner inför krav på omprioriteringar inom och
mellan verksamheterna. Ett exempel är att antalet elever i
grundskolan minskar samtidigt som antalet gymnasieele-
ver ökar. På samma gång växer andelen elever i fristående
skolor snabbt, sett på riksnivå. Det innebär sämre förut-
sättningar för kommunerna att effektivt planera skolverk-
samheten.

De gynnsamma förutsättningarna för kommunerna är
övergående. Efter 2009 begränsas utrymmet för kommu-
nala kostnadsökningar på grund av att antalet arbetade
timmar i ekonomin förväntas minska på sikt.

Sveriges Kommuner och Landstings utblick till år 2020
visar att de demografiska förutsättningarna för kommu-
nerna försämras. Det finns inte demografiska förutsätt-
ningar för att skatteunderlaget ska ge samma tillskott som
idag till kommunsektorns ekonomi. Samtidigt kommer
befolkningsstrukturen att ställa högre krav på verksamhe-
terna i kommunerna.

För att möta framtidens utmaningar inom välfärdspoliti-
ken bör den relativt gynnsamma perioden under de när-
maste åren tas tillvara för en bred politisk diskussion om
prioriteringar. Det krävs en långsiktig strategi för väl-
färdstjänsternas omfattning och finansiering.
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städer. Det är också angeläget att kommunen är 
drivande när det gäller olika miljömål. Exempelvis
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Dalstorp och därefter står Limmared samhälle när-
mast i tur, där spillvärme från glasbruket kommer att 
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Samarbetet inom Sjuhärads Kommunalförbund samt
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ningen att göra en bra kommun ännu bättre för våra
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påverka. För att möta framtidens utmaningar måste 
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Kommunstyrelsens ordförande
Min förhoppning när jag kommenterade årsredovis-
ningen 2006 var att befolkningsutvecklingen skulle 
vändas till det positiva och det är med glädje jag 
konstaterar att vi 2007 har en mindre ökning.

Högkonjunkturen har också 2007 påverkat kommu-
nens utveckling. Företagen i allmänhet har haft ett 
väldigt bra år. Vi har under året haft landets lägsta 
öppna arbetslöshet. Flera företag har snarare haft 
rekryteringssvårigheter, detta har inneburit att fler
personer än tidigare pendlat till vår kommun. Dess-
utom har inflyttning från andra länder ökat.

Nämnderna har god verksamhetsuppfyllelse och
budgetföljsamhet vilket är en förutsättning för stabi-
litet. Investeringarna för 2007 uppgår till cirka 39
miljoner kronor, betydligt lägre än budgeterat. Vilket
med ombudgeteringar kommer att innebära att vi får 
högre investeringsvolym 2008. 
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mål för ”god ekonomisk hushållning”. Detta ger oss goda
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bibehålla en god ekonomi för att klara drifts- och
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För att uppnå fortsatt god utveckling för kommun
och företag är det viktigt med väl fungerande infra- 
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Tranemo kommuns ekonomiska resultat för 2007 är
bra och det är precis som förra året medarbetarnas
förtjänst. De anställda inom Tranemo kommun tar
ansvar för de medel man får sig tilldelade, vilket är 
väl värt att notera. Det finns dock ett antal områden
där kommunen kan bli ännu bättre, vilket är ett poli-
tiskt ansvar för den styrande majoriteten

– Barngrupperna i förskolan är fortfarande för 
stora.

– Studieresultaten i grundskolan är inte tillräckligt 
bra.

– Strategiska mark- och planfrågor bör prioriteras
mer.

Över huvud taget krävs mer strategiskt och framåt-
syftande arbete – kommunens utmaningar ligger inte
bakom oss utan framför oss. Vi måste se Tranemo i
ett större perspektiv och fundera på vilka möjligheter
och utmaningar det ger. Här krävs noggrann analys,
även om man kan ana att en del av svaret finns i mer
av nätverksbyggande och kontakter. 

Från oppositionens sida har vi länge hävdat att 
kommunen måste bli bättre på att ta vara på de möj-
ligheter EU ger. Vi hoppas att 2008 blir det år när vi 
gör ett genombrott på detta område.

Samtidigt måste vi ta oss an de mer konkreta uppgif-
terna.

Kommunen måste bli mer attraktiv som arbetsgivare.
Vi måste erbjuda mer egna val och flexibilitet när det 
gäller tjänstgöringsgrad för våra anställda. Vi måste
bli mer generösa när det gäller arbetskläder i framför
allt kvinnodominerade yrken. Kan vi inte bli bättre
som arbetsgivare blir det allt svårare att rekrytera
arbetskraft, utifrån ett redan bekymmersamt läge.
Tranemo kommun har dessutom brist på bostäder
för tillfället, vilket är alarmerande, eftersom den
långsiktiga trenden för befolkningsutvecklingen 
fortfarande är vikande. Fler bostäder är ytterligare en
viktig uppgift. 

Vi har goda förutsättningar att klara dessa uppgifter,
men det finns inte tid att vänta. Vi hoppas därför på
konstruktiva och framåtsyftande relationer med den
styrande borgerligheten 2008. 
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UTVECKLINGEN I TRANEMO KOMMUN
Invånarantalet i Tranemo kommun var i princip
oförändrat under 2007. Invånarantalet ökade under
året med 8 personer.

Arbetslösheten i Tranemo kommun var den lägsta i
landet under 2007. Tranemo var den enda kommun
som hade en öppen arbetslöshet understigande 1,0
procent i medeltal under året. Även när det gäller
ungdomsarbetslösheten är nivån bland de lägsta i
landet.

Tranemo kommun har numera en nettoinpendling i
kommunen. Denna uppgick under 2006 till 100 per-
soner.

I det fastställda visionsdokumentet för Tranemo kom-
mun anges sex utvecklingsområden: boende, företagande
och arbete, utbildning och kompetens, kultur och fritid,
omsorg och hälsa samt infrastruktur.

Flera av de mål som återfinns i visionsdokumentet inne-
bär t ex att verksamheten skall utvecklas i en viss rikt-
ning. Detta gäller inte minst när det gäller målen för
kultur och fritid. Mål av denna karaktär kommenteras
inte i detta avsnitt utan finns istället kommenterade 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 2007 till 11 750 invånare, en ökning med 8 perso-
ner jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att invå-
narantalet minskat med 323 personer under de senaste
tio åren. Även sett över en så lång period som 30 år så
har invånarantalet i kommunen minskat. 1977-12-31
uppgick invånarantalet i kommunen till 11 990 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 2006 minskat med 11 procent jämfört med
2001-12-31. Antalet invånare äldre än 85 år hade ökat
med 17 procent under samma period.

Befolkningsutvecklingen i kommunen har stått i fokus
för den politiska diskussionen de senaste åren. På olika
sätt finns det möjlighet att påverka utvecklingen. Ar-
betsmarknaden och attraktiva boendemiljöer är naturligt-
vis väldigt viktiga faktorer.

Tranemo kommun
Landareal ��� km�

Invånare per km� 1�

Befolkningsutveckling 2003-2007

11 �00

11 �00

11 �00

1� 000

�00� �00� �00� �00� �00�

Befolkningsutveckling 2007

Befolkning 2006-12-31 11 742

Inflyttningar ���
Utflyttningar ���
Flyttningsöverskott 31
Födda 11�
Döda 1��
Födelseunderskott -23
Befolkningsökning 8

Befolkning 2007-12-31 11 750

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(december månad)

2007 2006
Öppet arbetslösa 0,�% 1,�%
Andel i program 0,�% 0,�%
Totalt 1,3% 2,1%

18-24 år, totalt 2,3% 2,4%

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(helår)

2007 2006
Öppet arbetslösa 0,�% 1,1%
Andel i program 0,�% 1,�%
Totalt 1,2% 2,3%

18-24 år
Öppet arbetslösa 1,�% 1,�%
Andel i program 0,�% 1,�%
Totalt 2,3% 3,4%
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FÖRETAGANDE OCH ARBETE

Arbetslösheten bland kommunens invånare är mycket
låg. Under 2007 hade Tranemo kommun den lägsta totala
arbetslösheten av alla kommuner i riket, tillsammans med
Vaxholm och Ekerö kommuner. Ser man till den öppna
arbetslösheten så var Tranemo kommun (0,8 %) den
enda kommun i landet med en andel understigande 1,0
procent. När det gäller ungdomsarbetslösheten så hade
Tranemo kommun den tolfte lägsta nivån (2,3 %) av
rikets samtliga kommuner. Lägst nivå på ungdomsarbets-
lösheten hade Danderyds kommun där i medeltal 0,6
procent av ungdomarna mellan 18 och 24 år var arbetslö-
sa under 2007.

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick
till 1,3 procent i december 2007, vilket var en minskning
med 0,8 procentenheter jämfört med förra året. Den
totala arbetslösheten i länet uppgick till 3,7 procent och i
riket till 3,8 procent i december 2007.

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

Tillverkningsindustrin sysselsätter ungefär hälften av
arbetskraften i kommun. Näst därefter kommer vård-
och omsorgssektorn följt av handel- och kommunika-
tion. Den största arbetsgivaren i kommunen, Tranemo
kommun undantaget, är Ardagh Glass Limmared AB
som startade verksamheten år 1740 och är Sveriges äldsta
glasbruk som fortfarande är i drift. Ardagh sysselsätter ca
525 personer i Limmared. Den näst största privata ar-
betsgivaren i kommunen är Nexans IKO Sweden AB
med ca 480 anställda.

Tranemo är en kommun som många pendlar in och ut
ur. 1 634 personer pendlade ut ur kommunen 2006,
medan inpendlingen samma år uppgick till 1 734 perso-
ner. 2006 var därmed det första året under åtminstone de
senaste femton åren som kommunen hade en nettoin-
pendling, som följaktligen uppgick till 100 personer. Den
tidigare nettoutpendlingen, som dock sjunkit stadigt
under flera år, var under 2005 –175 personer. 1998 upp-
gick 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.
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UTVECKLINGEN I TRANEMO KOMMUN
Invånarantalet i Tranemo kommun var i princip
oförändrat under 2007. Invånarantalet ökade under
året med 8 personer.

Arbetslösheten i Tranemo kommun var den lägsta i
landet under 2007. Tranemo var den enda kommun
som hade en öppen arbetslöshet understigande 1,0
procent i medeltal under året. Även när det gäller
ungdomsarbetslösheten är nivån bland de lägsta i
landet.

Tranemo kommun har numera en nettoinpendling i
kommunen. Denna uppgick under 2006 till 100 per-
soner.

I det fastställda visionsdokumentet för Tranemo kom-
mun anges sex utvecklingsområden: boende, företagande
och arbete, utbildning och kompetens, kultur och fritid,
omsorg och hälsa samt infrastruktur.

Flera av de mål som återfinns i visionsdokumentet inne-
bär t ex att verksamheten skall utvecklas i en viss rikt-
ning. Detta gäller inte minst när det gäller målen för
kultur och fritid. Mål av denna karaktär kommenteras
inte i detta avsnitt utan finns istället kommenterade 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 2007 till 11 750 invånare, en ökning med 8 perso-
ner jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att invå-
narantalet minskat med 323 personer under de senaste
tio åren. Även sett över en så lång period som 30 år så
har invånarantalet i kommunen minskat. 1977-12-31
uppgick invånarantalet i kommunen till 11 990 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 2006 minskat med 11 procent jämfört med
2001-12-31. Antalet invånare äldre än 85 år hade ökat
med 17 procent under samma period.

Befolkningsutvecklingen i kommunen har stått i fokus
för den politiska diskussionen de senaste åren. På olika
sätt finns det möjlighet att påverka utvecklingen. Ar-
betsmarknaden och attraktiva boendemiljöer är naturligt-
vis väldigt viktiga faktorer.

Tranemo kommun
Landareal ��� km�

Invånare per km� 1�

Befolkningsutveckling 2003-2007

11 �00

11 �00

11 �00

1� 000

�00� �00� �00� �00� �00�

Befolkningsutveckling 2007

Befolkning 2006-12-31 11 742

Inflyttningar ���
Utflyttningar ���
Flyttningsöverskott 31
Födda 11�
Döda 1��
Födelseunderskott -23
Befolkningsökning 8

Befolkning 2007-12-31 11 750

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(december månad)

2007 2006
Öppet arbetslösa 0,�% 1,�%
Andel i program 0,�% 0,�%
Totalt 1,3% 2,1%

18-24 år, totalt 2,3% 2,4%

Arbetslöshet i procent av befolkningen
(helår)

2007 2006
Öppet arbetslösa 0,�% 1,1%
Andel i program 0,�% 1,�%
Totalt 1,2% 2,3%

18-24 år
Öppet arbetslösa 1,�% 1,�%
Andel i program 0,�% 1,�%
Totalt 2,3% 3,4%
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FÖRETAGANDE OCH ARBETE

Arbetslösheten bland kommunens invånare är mycket
låg. Under 2007 hade Tranemo kommun den lägsta totala
arbetslösheten av alla kommuner i riket, tillsammans med
Vaxholm och Ekerö kommuner. Ser man till den öppna
arbetslösheten så var Tranemo kommun (0,8 %) den
enda kommun i landet med en andel understigande 1,0
procent. När det gäller ungdomsarbetslösheten så hade
Tranemo kommun den tolfte lägsta nivån (2,3 %) av
rikets samtliga kommuner. Lägst nivå på ungdomsarbets-
lösheten hade Danderyds kommun där i medeltal 0,6
procent av ungdomarna mellan 18 och 24 år var arbetslö-
sa under 2007.

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick
till 1,3 procent i december 2007, vilket var en minskning
med 0,8 procentenheter jämfört med förra året. Den
totala arbetslösheten i länet uppgick till 3,7 procent och i
riket till 3,8 procent i december 2007.

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

Tillverkningsindustrin sysselsätter ungefär hälften av
arbetskraften i kommun. Näst därefter kommer vård-
och omsorgssektorn följt av handel- och kommunika-
tion. Den största arbetsgivaren i kommunen, Tranemo
kommun undantaget, är Ardagh Glass Limmared AB
som startade verksamheten år 1740 och är Sveriges äldsta
glasbruk som fortfarande är i drift. Ardagh sysselsätter ca
525 personer i Limmared. Den näst största privata ar-
betsgivaren i kommunen är Nexans IKO Sweden AB
med ca 480 anställda.

Tranemo är en kommun som många pendlar in och ut
ur. 1 634 personer pendlade ut ur kommunen 2006,
medan inpendlingen samma år uppgick till 1 734 perso-
ner. 2006 var därmed det första året under åtminstone de
senaste femton åren som kommunen hade en nettoin-
pendling, som följaktligen uppgick till 100 personer. Den
tidigare nettoutpendlingen, som dock sjunkit stadigt
under flera år, var under 2005 –175 personer. 1998 upp-
gick 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.
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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 2004-2007 har kommunen erbjudit rabatter
på tomtmark för villor och även industrimark. Rabatten
på villatomter innebär att totalkostnaden för en ny villa
varit 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 få ett arbete. Detta förhållande har
dock förändrats. Företagen i Tranemo kommun har idag
behov av välutbildad arbetskraft.

OMSORG OCH HÄLSA

Tranemo kommun har ett relativt sett lågt ohälsotal. I
ohälsotalet ingår antalet sjuk- och aktivitetsersättningsda-
gar samt sjukpennings- och rehabiliteringspenningsda-
gar/år. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från
arbetsgivare.

2007 hade Tranemo kommun ett ohälsotal på
35,2 dagar/år (2006: 35,0). Följaktligen har ohälsotalet
ökat marginellt, med 0,2 dagar, jämfört med 2006. I
jämförelse låg Västra Götalands läns ohälsotal på
39,5 dagar/år (41,3) och för riket uppgick ohälsotalet till
38,3 dagar/år (39,9). 2007 är det fyra kommuner i länet
vars ohälsotal är lägre än Tranemos: Lerum, Stenung-
sund, Härryda och Bollebygd.

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. Kommunen
har beslutat att medfinansiera framtagande av arbetsplan
för att (bland annat) ytterligare förkorta restiden till Gö-
teborg. Det handlar om att koppla riksväg 27 till riksväg
40 vid Viared. När även denna ombyggnation av vägen
har genomförts så har restiden från Tranemo 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 �,�%
Borås �,�%
Vårgårda �,�%
Mark �,0%
Ulricehamn 0,�%
Svenljunga -0,�%
Tranemo -1,�%
Herrljunga -�,�%
Källa: SCB

Skattesats 2007
Tranemo �0,��
Ulricehamn �0,��
Svenljunga �1,�0
Bollebygd �1,��
Borås �1,��
Vårgårda �1,��
Mark �1,��
Herrljunga ��,��

Riksgenomsnitt �0,��
Källa: SCB

Skattekraft i procent av riks-
genomsnitt, 2006
Bollebygd 100
Borås ��
Tranemo �1
Ulricehamn �1
Vårgårda �0
Mark ��
Herrljunga ��
Svenljunga ��
Källa: SCB

Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2007
Vårgårda 1�
Bollebygd ��
Borås ��
Tranemo ��
Svenljunga ��
Ulricehamn ��
Herrljunga 1��
Mark 1��
Källa: Svenskt Näringsliv

Arbetslöshet, december 2007
Tranemo 1,�
Bollebygd �,�
Herrljunga �,�
Ulricehamn �,�
Svenljunga �,�
Vårgårda �,1
Mark �,�
Borås �,0

Riksgenomsnitt �,�
Källa: AMS

Allmännyttiga bostadsföretag,
hyresnivåer 2007, kr/kvm
Tranemo �01
Herrljunga ���
Ulricehamn ���
Svenljunga ���
Mark ��0
Vårgårda ���
Borås ���
Bollebygd �1�

Riksgenomsnitt �1�
Källa: SABO

Förskola, antal inskrivna barn
per årsarbetare
Herrljunga �,0
Ulricehamn �,�
Borås �,�
Svenljunga �,�
Tranemo �,�
Bollebygd �,�
Vårgårda �,�
Mark �,�

Riksgenomsnitt �,1
Källa: Skolverket

Antal lärare per 100 elever i 
grundskolan läsåret 06/07
Ulricehamn �,�
Herrljunga �,�
Vårgårda �,�
Svenljunga �,�
Tranemo �,�
Mark �,�
Borås �,0
Bollebygd �,�

Riksgenomsnitt �,�
Källa: Skolverket

Andel (%) elever i åk 9 som
är behöriga till gymnasie-
skolan, läsåret 06/07
Bollebygd ��
Svenljunga �1
Ulricehamn �1
Tranemo �0
Vårgårda ��
Mark ��
Borås ��
Herrljunga ��

Riksgenomsnitt ��
Källa: Skolverket

Andel (%) gymnasieelever
som fullföljde utbildningen
inom fyra år, exklusive IV -
läsåret 06/07
Herrljunga �1
Svenljunga ��
Ulricehamn ��
Borås ��
Vårgårda ��
Bollebygd ��
Tranemo �0
Mark �0

Riksgenomsnitt ��
Källa: Skolverket

Andel av 65-w år med omsorg
i särskilt boende 2006, pro-
cent
Tranemo �,�
Svenljunga �,�
Vårgårda �,�
Mark �,�
Ulricehamn �,�
Herrljunga �,�
Bollebygd �,�
Borås �,�

Riksgenomsnitt �,�
Källa: SCB

Andel av 65-w år med omsorg
i ordinärt boende 2006, pro-
cent
Herrljunga �,1
Borås �,0
Vårgårda �,�
Tranemo �,�
Ulricehamn �,�
Svenljunga �,�
Bollebygd �,�
Mark �,�

Riksgenomsnitt �,1
Källa: SCB
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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 2004-2007 har kommunen erbjudit rabatter
på tomtmark för villor och även industrimark. Rabatten
på villatomter innebär att totalkostnaden för en ny villa
varit 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 få ett arbete. Detta förhållande har
dock förändrats. Företagen i Tranemo kommun har idag
behov av välutbildad arbetskraft.

OMSORG OCH HÄLSA

Tranemo kommun har ett relativt sett lågt ohälsotal. I
ohälsotalet ingår antalet sjuk- och aktivitetsersättningsda-
gar samt sjukpennings- och rehabiliteringspenningsda-
gar/år. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från
arbetsgivare.

2007 hade Tranemo kommun ett ohälsotal på
35,2 dagar/år (2006: 35,0). Följaktligen har ohälsotalet
ökat marginellt, med 0,2 dagar, jämfört med 2006. I
jämförelse låg Västra Götalands läns ohälsotal på
39,5 dagar/år (41,3) och för riket uppgick ohälsotalet till
38,3 dagar/år (39,9). 2007 är det fyra kommuner i länet
vars ohälsotal är lägre än Tranemos: Lerum, Stenung-
sund, Härryda och Bollebygd.

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. Kommunen
har beslutat att medfinansiera framtagande av arbetsplan
för att (bland annat) ytterligare förkorta restiden till Gö-
teborg. Det handlar om att koppla riksväg 27 till riksväg
40 vid Viared. När även denna ombyggnation av vägen
har genomförts så har restiden från Tranemo 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 �,�%
Borås �,�%
Vårgårda �,�%
Mark �,0%
Ulricehamn 0,�%
Svenljunga -0,�%
Tranemo -1,�%
Herrljunga -�,�%
Källa: SCB

Skattesats 2007
Tranemo �0,��
Ulricehamn �0,��
Svenljunga �1,�0
Bollebygd �1,��
Borås �1,��
Vårgårda �1,��
Mark �1,��
Herrljunga ��,��

Riksgenomsnitt �0,��
Källa: SCB

Skattekraft i procent av riks-
genomsnitt, 2006
Bollebygd 100
Borås ��
Tranemo �1
Ulricehamn �1
Vårgårda �0
Mark ��
Herrljunga ��
Svenljunga ��
Källa: SCB

Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2007
Vårgårda 1�
Bollebygd ��
Borås ��
Tranemo ��
Svenljunga ��
Ulricehamn ��
Herrljunga 1��
Mark 1��
Källa: Svenskt Näringsliv

Arbetslöshet, december 2007
Tranemo 1,�
Bollebygd �,�
Herrljunga �,�
Ulricehamn �,�
Svenljunga �,�
Vårgårda �,1
Mark �,�
Borås �,0

Riksgenomsnitt �,�
Källa: AMS

Allmännyttiga bostadsföretag,
hyresnivåer 2007, kr/kvm
Tranemo �01
Herrljunga ���
Ulricehamn ���
Svenljunga ���
Mark ��0
Vårgårda ���
Borås ���
Bollebygd �1�

Riksgenomsnitt �1�
Källa: SABO

Förskola, antal inskrivna barn
per årsarbetare
Herrljunga �,0
Ulricehamn �,�
Borås �,�
Svenljunga �,�
Tranemo �,�
Bollebygd �,�
Vårgårda �,�
Mark �,�

Riksgenomsnitt �,1
Källa: Skolverket

Antal lärare per 100 elever i 
grundskolan läsåret 06/07
Ulricehamn �,�
Herrljunga �,�
Vårgårda �,�
Svenljunga �,�
Tranemo �,�
Mark �,�
Borås �,0
Bollebygd �,�

Riksgenomsnitt �,�
Källa: Skolverket

Andel (%) elever i åk 9 som
är behöriga till gymnasie-
skolan, läsåret 06/07
Bollebygd ��
Svenljunga �1
Ulricehamn �1
Tranemo �0
Vårgårda ��
Mark ��
Borås ��
Herrljunga ��

Riksgenomsnitt ��
Källa: Skolverket

Andel (%) gymnasieelever
som fullföljde utbildningen
inom fyra år, exklusive IV -
läsåret 06/07
Herrljunga �1
Svenljunga ��
Ulricehamn ��
Borås ��
Vårgårda ��
Bollebygd ��
Tranemo �0
Mark �0

Riksgenomsnitt ��
Källa: Skolverket

Andel av 65-w år med omsorg
i särskilt boende 2006, pro-
cent
Tranemo �,�
Svenljunga �,�
Vårgårda �,�
Mark �,�
Ulricehamn �,�
Herrljunga �,�
Bollebygd �,�
Borås �,�

Riksgenomsnitt �,�
Källa: SCB

Andel av 65-w år med omsorg
i ordinärt boende 2006, pro-
cent
Herrljunga �,1
Borås �,0
Vårgårda �,�
Tranemo �,�
Ulricehamn �,�
Svenljunga �,�
Bollebygd �,�
Mark �,�

Riksgenomsnitt �,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 och
Tranemo Utvecklings AB.

Bostadsbolaget Tranemobostäder hade vid utgången av
år 2007 ett fastighetsbestånd som omfattar 864 bostads-
lägenheter (59 181 kvm) och 52 lokaler (5 212 kvm).

Tranemo Utvecklings AB bildades under 2004 och syftet
med bolagets verksamhet är att utveckla och bredda
näringslivet i Tranemo kommun. Bolagets verksamhet
innebär att exploatera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra
ut och sälja fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget
förvaltade vid utgången av 2007 en lokalyta på
13 808 kvm. Det har inte skett några förändringar av
bolagets fastighetsbestånd under 2007.

Årets ekonomiska resultat
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2007 uppgår
till -20,4 mkr, Att resultatet för 2007 är negativt är kopp-
lat till att det i kommunens redovisning ingår stora jäm-
förelsestörande pensionskostnader (se nedan under ru-
briken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktelser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
18,2 mkr, vilket innebär en resultatförbättring med
9,0 mkr jämfört med förra året.

Koncernens soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 21 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 79 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
20-22 procent, inklusive samtliga pensionsåtaganden.
Jämfört med förra årsskiftet är soliditeten förbättrad med
0,7 procentenheter.

Koncernens resultatutveckling 2003-2007,
mkr

�,1

1�,�

-�,1 -�0,�

10,�

-�0

-�0

-10

0

10

�0

�00� �00� �00� �00� �00�

m
k
r

Koncernens resultatutveckling 2003-2007,
mkr
Exklusive jämförelsestörande poster

11,�

1�,�

�,�

1�,�

�,�
0

�

10

1�

�0

��

�00� �00� �00� �00� �00�

m
k
r

Soliditetsutveckling 2003-2007
Inklusive hela pensionsskulden

�1,�%

�0,�%

�0,�%

�0,�%

�1,�%

1�%

�0%

��%

��%

�00� �00� �00� �00� �00�

%

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt

11

TRANEMOBOSTÄDER AB
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga,
förvalta och hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo
kommun. Bolagets verksamhet kan också omfatta upp-
förande 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%.

Det ekonomiska resultatet 2007 uppgår till -0,4 mkr efter
skatt.

Antalet outhyrda lägenheter har sjunkit något under året.
Antalet outhyrda lägenheter uppgick i genomsnitt under
2007 till ca 35 lägenheter vilket motsvarar 4,1 procent av
lägenhetsbeståndet. Under 2006 uppgick den genomsnitt-
liga vakansgraden till 4,8 procent.

Resultatet har framförallt påverkats negativt av stigande
räntekostnader.

Bolagets räntekostnader har utvecklats positivt under de
senaste åren på grund av det låga ränteläget. 2007 har
dock detta förhållande ändrats. Bolagets räntekostnader
under 2007 är ca 1,8 mkr högre än året innan. Den ge-
nomsnittliga räntenivån under 2007 var 3,71 procent
(2006: 2,49 procent).

Kostnaderna för underhåll var på samma nivå som under
2006 och uppgick till 7,9 mkr under året.

De uppsatta ekonomiska målen för bolaget innebär bland
annat att den årliga avkastningen på eget kapital skall
uppgå till lägst statslåneräntan + 2%. Tranemobostäder
har inte uppnått denna resultatnivå under 2007. För att
klara målet hade krävts ett ekonomiskt resultat på ca 1
060 tkr.

Bolagets soliditet har försämrats marginellt jämfört med
föregående årsskifte.

Framtiden
Styrelsen i Tranemobostäder har under de senaste åren
haft som målsättning att vakansgraden skall uppgå till
maximalt fyra procent, vilket motsvarar ca 35 lediga
lägenheter. Målet är uppnått under 2007.

Efter räkenskapsårets utgång har Tranemobostäder teck-
nat köpeavtal om försäljning av Ängsgatan 10-14 i Grim-
sås, med överlåtelse 2008-04-01. Försäljningen innebär
förbättrade förutsättningar att sänka antalet outhyrda
lägenheter ytterligare.

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

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 1,5 mkr

2007 2006

Resultat efter skatt -0,� mkr 0,� mkr

Omsättning ��,� mkr �1,� mkr

Balansomslutning 1�� mkr 1�� mkr

Antal lägenheter ��� ���

Antal lokaler �� ��

Genomsnittlig
vakansgrad

�,1%
(mål: 4%)

�,�%
(mål: 4%)

Vakansgrad
december �,�% �,�%

Soliditet �,�% �,�%

Resultatutveckling Tranemobostäder
2003-2007, mkr

1,1

�,1

0,�
-0,�0,�

-1

0

1

�

�

�00� �00� �00� �00� �00�

m
k
r

Soliditetsutveckling Tranemobostäder
2003-2007

�,1%

�,�%

10,1%

�,�% �,�%

�%

�%

10%

11%

�00� �00� �00� �00� �00�

%



1� 1�

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt

10

EKONOMISK ÖVERSIKT - KONCERNEN

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

Bostadsbolaget Tranemobostäder hade vid utgången av
år 2007 ett fastighetsbestånd som omfattar 864 bostads-
lägenheter (59 181 kvm) och 52 lokaler (5 212 kvm).

Tranemo Utvecklings AB bildades under 2004 och syftet
med bolagets verksamhet är att utveckla och bredda
näringslivet i Tranemo kommun. Bolagets verksamhet
innebär att exploatera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra
ut och sälja fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget
förvaltade vid utgången av 2007 en lokalyta på
13 808 kvm. Det har inte skett några förändringar av
bolagets fastighetsbestånd under 2007.

Årets ekonomiska resultat
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2007 uppgår
till -20,4 mkr, Att resultatet för 2007 är negativt är kopp-
lat till att det i kommunens redovisning ingår stora jäm-
förelsestörande pensionskostnader (se nedan under ru-
briken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktelser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
18,2 mkr, vilket innebär en resultatförbättring med
9,0 mkr jämfört med förra året.

Koncernens soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 21 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 79 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
20-22 procent, inklusive samtliga pensionsåtaganden.
Jämfört med förra årsskiftet är soliditeten förbättrad med
0,7 procentenheter.

Koncernens resultatutveckling 2003-2007,
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TRANEMOBOSTÄDER AB
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga,
förvalta och hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo
kommun. Bolagets verksamhet kan också omfatta upp-
förande 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%.

Det ekonomiska resultatet 2007 uppgår till -0,4 mkr efter
skatt.

Antalet outhyrda lägenheter har sjunkit något under året.
Antalet outhyrda lägenheter uppgick i genomsnitt under
2007 till ca 35 lägenheter vilket motsvarar 4,1 procent av
lägenhetsbeståndet. Under 2006 uppgick den genomsnitt-
liga vakansgraden till 4,8 procent.

Resultatet har framförallt påverkats negativt av stigande
räntekostnader.

Bolagets räntekostnader har utvecklats positivt under de
senaste åren på grund av det låga ränteläget. 2007 har
dock detta förhållande ändrats. Bolagets räntekostnader
under 2007 är ca 1,8 mkr högre än året innan. Den ge-
nomsnittliga räntenivån under 2007 var 3,71 procent
(2006: 2,49 procent).

Kostnaderna för underhåll var på samma nivå som under
2006 och uppgick till 7,9 mkr under året.

De uppsatta ekonomiska målen för bolaget innebär bland
annat att den årliga avkastningen på eget kapital skall
uppgå till lägst statslåneräntan + 2%. Tranemobostäder
har inte uppnått denna resultatnivå under 2007. För att
klara målet hade krävts ett ekonomiskt resultat på ca 1
060 tkr.

Bolagets soliditet har försämrats marginellt jämfört med
föregående årsskifte.

Framtiden
Styrelsen i Tranemobostäder har under de senaste åren
haft som målsättning att vakansgraden skall uppgå till
maximalt fyra procent, vilket motsvarar ca 35 lediga
lägenheter. Målet är uppnått under 2007.

Efter räkenskapsårets utgång har Tranemobostäder teck-
nat köpeavtal om försäljning av Ängsgatan 10-14 i Grim-
sås, med överlåtelse 2008-04-01. Försäljningen innebär
förbättrade förutsättningar att sänka antalet outhyrda
lägenheter ytterligare.

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

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 1,5 mkr

2007 2006

Resultat efter skatt -0,� mkr 0,� mkr

Omsättning ��,� mkr �1,� mkr

Balansomslutning 1�� mkr 1�� mkr

Antal lägenheter ��� ���

Antal lokaler �� ��

Genomsnittlig
vakansgrad

�,1%
(mål: 4%)

�,�%
(mål: 4%)

Vakansgrad
december �,�% �,�%

Soliditet �,�% �,�%
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TRANEMO UTVECKLINGS AB
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till
ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och sälja
fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel och
tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed samman-
hängande verksamhet.

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2007 uppgår
till -150 tkr.

Bolagets ekonomi har påverkats negativt av stigande
räntenivåer. Räntekostnaderna uppgår under 2007 till
450 tkr (2006: 288 tkr).

Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande
fastigheter:

• Gudarp 12:1 i Tranemo samhälle
Byggnaden har en yta på drygt 4 000 kvm varav ca 2 000
kvm varit uthyrda för skolverksamhet och ca 900 kvm för la-
ger. Ca 1 100 kvm har följaktligen inte varit uthyrda under
året.

• Limmared 25:1 i Limmareds samhälle
Ca 3 000 kvm har varit outhyrda under 2007

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp
Lokalen har en yta på drygt 700 kvm och har varit uthyrd i
sin helhet.

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
Från och med 2007 ingår det i tjänsten som kommunens
näringslivsansvarig att vara VD för Tranemo Utvecklings
AB. Tjänsten tillsattes under 2007 och uppgifterna, ut-
över ansvaret för bolagets verksamhet och utveckling,
består bland annat i att arbeta för en fortsatt positiv
näringslivsutveckling i Tranemo kommun i nära samver-
kan med företagen och andra organisationer.

TRANEMO UTVECKLINGS AB
Ordförande Crister Persson (c)
VD Kenneth Olsson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 2,0 mkr

2007 2006

Resultat efter skatt -1�0 tkr -1�0 tkr

Omsättning �,0 mkr �,0 mkr

Balansomslutning 1�,� mkr 1�,� mkr

Lokalyta, kvm
(december) 1� �0� 1� �0�

Soliditet �,�% 10,�%
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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 2007 uppgår till
-21,6 mkr. Att resultatet för 2007 är negativt är kopplat
till stora jämförelsestörande pensionskostnader (se nedan
under rubriken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktel-
ser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
+17,0 mkr, vilket är en resultatförbättring med 8,7 mkr
jämfört med året innan. En viktig orsak till resultatför-
bättringen är att det under förra året togs beslut om
tillkommande engångskostnader i storleksordningen
9 mkr. Även 2007 har vissa engångskostnader belastat
det ekonomiska resultatet, dock inte i samma omfattning
som under 2006.

Det budgeterade resultatet uppgår till 3,6 mkr. Det eko-
nomiska utfallet, exklusive jämförelsestörande poster, är
följaktligen 13,4 mkr bättre än budgeterat.

Budgetavvikelser

Nämndernas ekonomiska utfall

Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget bättre än
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till + 1,6 mkr.
Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden redovisar
underskott mot budget, individ- och familjenämnden har
ett överskott med hela 4,7 mkr, medan övriga nämnder
har väldigt små budgetavvikelser.

Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvikel-
ser under ett flertal år.

Budgetutfall
nämnderna, mkr
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Årets resultat i förhållande till ekonomiskt
resultatmål 2003-2007
Exklusive jämförelsestörande poster
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Mål

Nämndernas budgetutfall 2007, mkr

Budget-
utfall

Kommunstyrelse -�,1
Bildningsnämnd 0,�
Individ- och familjenämnd �,�
Omsorgsnämnd -1,�
Miljö- och byggnämnd 0,�
Summa 1,6
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TRANEMO UTVECKLINGS AB
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen till
ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och sälja
fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel och
tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed samman-
hängande verksamhet.

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2007 uppgår
till -150 tkr.

Bolagets ekonomi har påverkats negativt av stigande
räntenivåer. Räntekostnaderna uppgår under 2007 till
450 tkr (2006: 288 tkr).

Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande
fastigheter:

• Gudarp 12:1 i Tranemo samhälle
Byggnaden har en yta på drygt 4 000 kvm varav ca 2 000
kvm varit uthyrda för skolverksamhet och ca 900 kvm för la-
ger. Ca 1 100 kvm har följaktligen inte varit uthyrda under
året.

• Limmared 25:1 i Limmareds samhälle
Ca 3 000 kvm har varit outhyrda under 2007

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp
Lokalen har en yta på drygt 700 kvm och har varit uthyrd i
sin helhet.

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
Från och med 2007 ingår det i tjänsten som kommunens
näringslivsansvarig att vara VD för Tranemo Utvecklings
AB. Tjänsten tillsattes under 2007 och uppgifterna, ut-
över ansvaret för bolagets verksamhet och utveckling,
består bland annat i att arbeta för en fortsatt positiv
näringslivsutveckling i Tranemo kommun i nära samver-
kan med företagen och andra organisationer.

TRANEMO UTVECKLINGS AB
Ordförande Crister Persson (c)
VD Kenneth Olsson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital: 2,0 mkr

2007 2006

Resultat efter skatt -1�0 tkr -1�0 tkr

Omsättning �,0 mkr �,0 mkr

Balansomslutning 1�,� mkr 1�,� mkr

Lokalyta, kvm
(december) 1� �0� 1� �0�

Soliditet �,�% 10,�%
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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 2007 uppgår till
-21,6 mkr. Att resultatet för 2007 är negativt är kopplat
till stora jämförelsestörande pensionskostnader (se nedan
under rubriken ”Tranemo kommuns pensionsförpliktel-
ser”).

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till
+17,0 mkr, vilket är en resultatförbättring med 8,7 mkr
jämfört med året innan. En viktig orsak till resultatför-
bättringen är att det under förra året togs beslut om
tillkommande engångskostnader i storleksordningen
9 mkr. Även 2007 har vissa engångskostnader belastat
det ekonomiska resultatet, dock inte i samma omfattning
som under 2006.

Det budgeterade resultatet uppgår till 3,6 mkr. Det eko-
nomiska utfallet, exklusive jämförelsestörande poster, är
följaktligen 13,4 mkr bättre än budgeterat.

Budgetavvikelser

Nämndernas ekonomiska utfall

Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget bättre än
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till + 1,6 mkr.
Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden redovisar
underskott mot budget, individ- och familjenämnden har
ett överskott med hela 4,7 mkr, medan övriga nämnder
har väldigt små budgetavvikelser.

Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvikel-
ser under ett flertal år.

Budgetutfall
nämnderna, mkr
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Årets resultat i förhållande till ekonomiskt
resultatmål 2003-2007
Exklusive jämförelsestörande poster
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Mål

Nämndernas budgetutfall 2007, mkr

Budget-
utfall

Kommunstyrelse -�,1
Bildningsnämnd 0,�
Individ- och familjenämnd �,�
Omsorgsnämnd -1,�
Miljö- och byggnämnd 0,�
Summa 1,6
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Finansförvaltning

Utfallet för finansförvaltningen är 26,9 mkr lägre än
budgeterat.

Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag är
4,0 mkr högre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2006 påverkar resultatet negativt med
1,3 mkr. Den preliminära avräkningen för 2007 års skat-
teinkomster påverkar resultatet positivt - med 6,7 mkr.

Pensionskostnaderna är 32,1 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 0,8 mkr högre än de finansiella kostnader-
na. Utfallet innebär en positiv avvikelse mot budget med
0,6 mkr.

Avskrivningarna under 2007 uppgår till 26,6 mkr, vilket
är 1,5 mkr högre än budgeterat. Samtidigt uppgår de
interna intäkterna från nämndernas kapitalkostnader till
46,5 mkr, vilket är 1,3 mkr mer än budgeterat.

Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 38,6 mkr, vilket är en
lägre nivå än de senaste årens utfall, och det är också en
betydligt lägre nivå än den budgeterade investeringsvo-
lymen för 2007 som uppgick till 77,4 mkr.

Investeringsnivån 2007 är drygt 8 mkr lägre än den ge-
nomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de
senaste fem åren, vilken uppgår till ca 47 mkr.

Den genomsnittliga årliga avskrivningsnivån under den
senaste femårsperioden uppgår till ca 23 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår
följaktligen till ca 49 % av gjorda investeringar. Avskriv-
ningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag
ökar något, från 5,0 procent 2005 till 5,5 procent under
2007.

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid bör
alla investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts
de senaste åren, men 2007 är ett undantag - självfinansie-
ringsgraden 2007 uppgår till 110 %. Om man ser till
utfallet de senaste fem åren är målet dock inte uppnått –
under denna period uppgår självfinansieringsgraden till
69 %.

En betydande del 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 9,4 mkr.

Soliditet

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 25 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 75 procent av
de samlade tillgångarna. Kommunens soliditet (inklusive
samtliga pensionsåtaganden) har förbättrats något de
senaste åren.

Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr

Utfall Budget

Skatter och
statsbidrag ���,� ���,�

Pensioner mm -��,1 -1�,0

Finansiella kostnader
och intäkter 0,� 0,�

Avskrivningar mm �0,� 1�,�

UTFALL 454,5 481,4

Budgetanslag ��1,�

RESULTAT -26,9
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Kommunens soliditet enligt blandmodellen uppgår till ca
72 procent.

RISK OCH KONTROLL

Lån

Tranemo kommun har inte haft någon låneskuld under
ett antal år. År 2003 amorterades låneskulden till noll.
Under 2007 har dock nyupplånats 25 mkr, vilket har
varit nödvändigt på grund av omfattande investeringar
under de senaste åren

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per
2007-12-31 till 12 mkr (2006-12-31: 12 mkr). Hela be-
loppet är utlånat till kommunens bolag Tranemo Ut-
vecklings AB. 2007 är första gången på många år som
kommunen har en låneskuld som överstiger utlånade
medel. Kommunens nettolåneskuld har gått från
+54 mkr 2003 till -13 mkr, d v s från att ha haft 54 mkr
mer utlånat än inlånat 2003 har kommunen idag 13 mkr
mer inlånat än utlånat. Det likviditetstillskott som denna
utveckling har inneburit har använts för att finansiera
kommunens investeringar. På grund av fortsatt stora
investeringar blir det med stor sannolikhet aktuellt för
kommunen att ta upp ytterligare lån de kommande åren.

Ett belopp på 0,4 mkr redovisas som långfristig skuld till
Borås Stad, med anledning av Tranemo, Svenljunga och
Borås kommuners förskottering av medel för ombyggna-
tion av riksväg 27. Motsvarande belopp finns också
redovisat på tillgångssidan som en fordran på Vägverket.
Västra Götalandsregionen svarar för samtliga räntekost-
nader för förskotterade medel.

Borgensåtaganden

Tranemo kommun har beslutat om generell borgen till
kommunens helägda företag. Av kommunens företag är
det dock endast Tranemobostäder AB som har en extern
låneskuld, vilken per 2007-12-31 uppgick till ca 152 mkr.
Kommunens samlade borgensåtaganden är i princip
oförändrade jämfört med förra året.

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 2007 skett enligt den s k ”bland-
modellen” hade kostnaderna varit 36,2 mkr lägre. Att
skillnaden mellan de olika redovisningsmetoderna är så
stor 2007 beror på att det har beslutats om förändringar i

Soliditetsutveckling 2003-2007
inklusive hela pensionsskulden
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Finansförvaltning

Utfallet för finansförvaltningen är 26,9 mkr lägre än
budgeterat.

Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag är
4,0 mkr högre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2006 påverkar resultatet negativt med
1,3 mkr. Den preliminära avräkningen för 2007 års skat-
teinkomster påverkar resultatet positivt - med 6,7 mkr.

Pensionskostnaderna är 32,1 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 0,8 mkr högre än de finansiella kostnader-
na. Utfallet innebär en positiv avvikelse mot budget med
0,6 mkr.

Avskrivningarna under 2007 uppgår till 26,6 mkr, vilket
är 1,5 mkr högre än budgeterat. Samtidigt uppgår de
interna intäkterna från nämndernas kapitalkostnader till
46,5 mkr, vilket är 1,3 mkr mer än budgeterat.

Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 38,6 mkr, vilket är en
lägre nivå än de senaste årens utfall, och det är också en
betydligt lägre nivå än den budgeterade investeringsvo-
lymen för 2007 som uppgick till 77,4 mkr.

Investeringsnivån 2007 är drygt 8 mkr lägre än den ge-
nomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de
senaste fem åren, vilken uppgår till ca 47 mkr.

Den genomsnittliga årliga avskrivningsnivån under den
senaste femårsperioden uppgår till ca 23 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår
följaktligen till ca 49 % av gjorda investeringar. Avskriv-
ningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag
ökar något, från 5,0 procent 2005 till 5,5 procent under
2007.

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid bör
alla investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts
de senaste åren, men 2007 är ett undantag - självfinansie-
ringsgraden 2007 uppgår till 110 %. Om man ser till
utfallet de senaste fem åren är målet dock inte uppnått –
under denna period uppgår självfinansieringsgraden till
69 %.

En betydande del 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 9,4 mkr.

Soliditet

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. En soliditet på 25 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 75 procent av
de samlade tillgångarna. Kommunens soliditet (inklusive
samtliga pensionsåtaganden) har förbättrats något de
senaste åren.

Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr

Utfall Budget

Skatter och
statsbidrag ���,� ���,�

Pensioner mm -��,1 -1�,0

Finansiella kostnader
och intäkter 0,� 0,�

Avskrivningar mm �0,� 1�,�

UTFALL 454,5 481,4

Budgetanslag ��1,�

RESULTAT -26,9
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Kommunens soliditet enligt blandmodellen uppgår till ca
72 procent.

RISK OCH KONTROLL

Lån

Tranemo kommun har inte haft någon låneskuld under
ett antal år. År 2003 amorterades låneskulden till noll.
Under 2007 har dock nyupplånats 25 mkr, vilket har
varit nödvändigt på grund av omfattande investeringar
under de senaste åren

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per
2007-12-31 till 12 mkr (2006-12-31: 12 mkr). Hela be-
loppet är utlånat till kommunens bolag Tranemo Ut-
vecklings AB. 2007 är första gången på många år som
kommunen har en låneskuld som överstiger utlånade
medel. Kommunens nettolåneskuld har gått från
+54 mkr 2003 till -13 mkr, d v s från att ha haft 54 mkr
mer utlånat än inlånat 2003 har kommunen idag 13 mkr
mer inlånat än utlånat. Det likviditetstillskott som denna
utveckling har inneburit har använts för att finansiera
kommunens investeringar. På grund av fortsatt stora
investeringar blir det med stor sannolikhet aktuellt för
kommunen att ta upp ytterligare lån de kommande åren.

Ett belopp på 0,4 mkr redovisas som långfristig skuld till
Borås Stad, med anledning av Tranemo, Svenljunga och
Borås kommuners förskottering av medel för ombyggna-
tion av riksväg 27. Motsvarande belopp finns också
redovisat på tillgångssidan som en fordran på Vägverket.
Västra Götalandsregionen svarar för samtliga räntekost-
nader för förskotterade medel.

Borgensåtaganden

Tranemo kommun har beslutat om generell borgen till
kommunens helägda företag. Av kommunens företag är
det dock endast Tranemobostäder AB som har en extern
låneskuld, vilken per 2007-12-31 uppgick till ca 152 mkr.
Kommunens samlade borgensåtaganden är i princip
oförändrade jämfört med förra året.

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 2007 skett enligt den s k ”bland-
modellen” hade kostnaderna varit 36,2 mkr lägre. Att
skillnaden mellan de olika redovisningsmetoderna är så
stor 2007 beror på att det har beslutats om förändringar i
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grunderna för beräkningen av bland annat den del av
pensionsskulden som redovisas utanför balansräkningen
enligt blandmodellen. Eftersom Tranemo kommun
redovisar alla pensionsåtaganden i balansräkningen be-
lastar hela förändringen av skulden, även den del som är
en följd av förändrade beräkningsgrunder, det ekono-
miska resultatet. De kostnader som är en följd av de
förändrade grunderna för beräkning av pensionsskulden
redovisas dock som en jämförelsestörande post.

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.

Kommunalskatt

Tranemo kommun har en lägre total skattesats än både
läns- och riksgenomsnittet. Kommunens utdebitering
uppgick under 2007 till 20,75, vilket var den näst lägsta
skattesatsen i Västra Götaland. Regionens utdebitering
var 10,45 under 2007. 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.

Lägsta totala skattesatsen 2008 har Vellinge kommun
med 28,89. Högsta totala skattesatsen har Dals-Ed med
34,09.

Balanskravet

Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2007 innebär
att Kommunallagens krav om ekonomi i balans är upp-
fyllt. Med hänsyn taget till att det i redovisningen görs
avsteg från den s k ”blandmodellen” när det gäller redo-
visningen av pensionskostnader så är resultatet ca
14,5 mkr högre än vad som krävs för att uppnå kravet på
ekonomisk balans. Tranemo kommun har uppnått kra-
vet varje enskilt år sedan kravet infördes år 2000.

Pensionsåtaganden, mkr

2007 2006
Kortfristiga åtaganden
Individuell del 10,� �,�
Särskild löneskatt �,� �,�
Summa 13,0 11,5

Långfristiga åtaganden
Avsättning �1�,� 1��,1
Särskild löneskatt ��,� ��,�
Summa 269,3 228,7

TOTAL 282,3 240,2

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

Kommunalskatt

2008 2007
Tranemo kommun
Kommun �0,�� �0,��
Region 10,�� 10,��

31,20 31,20

Genomsnitt i länet
Kommun �1,�� �1,��
Region 10,�� 10,��

31,90 32,00

Genomsnitt i riket
Kommun �0,�1 �0,��
Region/landsting 10,�� 10,��

31,44 31,55

Balanskravsavstämning, tkr
2007

Årets resultat enligt
resultaträkning -�1 ���
Pensionskostnader - avsteg från
blandmodellen �� 1��
Avstämning balanskravet 14 537

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% -�,�
Tio heltidstjänster +/-�,�
Minskad likviditet med 10 mkr -0,�
Höjda marknadsräntor
med 1% +0,1
Förändrad utdebitering med 1 kr +/-�0,�
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Övrigt

Under 2007 har Borås tingsrätt i en dom från december
utdömt att Tranemo kommun ska betala skadestånd till
dödsboet efter en klient som haft god man, där kommu-
nen utövat tillsyn i rollen som överförmyndare. Tingsrät-
ten var oenig i sitt beslut. En av de tre jurister som döm-
de i ärendet reserverade sig till förmån för kommunen.
Det skadestånd som utdömts uppgår till 3,2 mkr jämte
ränta. Såväl kommunen som dödsboet har överklagat
domen.

Kommunen har en försäkring som täcker hela det ska-
destånd som utdömts av tingsrätten, varför det inte har
reserverats medel i bokslutet för 2007. Den ekonomiska
skada som drabbar kommunen uppgår till självrisken
enligt försäkringsvillkoren. Denna uppgår till 1/10 av ett
basbelopp eller ca 4 000 kronor.

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 7,2 mkr).

• Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå.

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

Kommunfullmäktige har under året även beslutat att
effekter på grund av förändringar i grunderna för beräk-
ning av kommunens pensionsåtaganden inte ska beaktas
vid avstämning av de ekonomiska mål som har satts upp
för 2007.

Alla de ekonomiska målen har uppnåtts, åtminstone
under det enskilda året 2007. Målet avseende det eko-
nomiska resultatet är uppnått med god marginal (exklu-
sive jämförelsestörande poster). För att uppnå målet
hade krävts ett ekonomiskt resultat på 7,2 mkr. Kom-
munens ekonomiska resultat 2007 är följaktligen, om
man bortser från jämförelsestörande poster, ca
9,8 mkr högre än vad som krävs för att, enligt kommun-
fullmäktiges definition, ha god ekonomisk hushållning i
verksamheten.

Kommunens soliditet har ökat något jämfört med förra
årsskiftet. Att soliditeten ändå inte ökat mer de senaste
åren, trots positiva ekonomiska resultat, beror på mycket
omfattande investeringar under denna period. Omfat-
tande investeringar är också orsaken till att det beslutade
målet att alla investeringar skall självfinansieras över tid
inte har uppnåtts under den senaste femårsperioden.
Även om man blickar tillbaka över en så lång period som
tio år är självfinansieringsmålet inte uppnått. Sett över
den senaste tioårsperioden (1998-2007) har 87 procent
av investeringarna finansierats via medel som tillförts
från driften. Målet att självfinansiera investeringarna är

dock uppnått under det enskilda året 2007, självfinansie-
ringsgraden under 2007 uppgår till 110 procent.

Med tanke på att kommunen planerar omfattande inve-
steringar de kommande åren är det mycket viktigt att
driftkostnaderna utvecklas kontrollerat, i annat fall finns
risk för att kommunen snabbt drar på sig en stor skuld-
börda.

Tranemo kommun behöver årligen redovisa ett ekono-
miskt resultat på ca 7,5 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. När det gäller 2008 har
dock det ekonomiska utrymmet begränsats av att kom-
munen tappar intäkter i kostnadsutjämningssystemen.

Att den goda budgetföljsamheten i nämnderna upprätt-
hålls även framåt är självklart en viktig förutsättning för
att klara balansen mellan intäkter och kostnader. 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. Befolkningsminskning-
en de senaste åren har varit störst i de yngre åldersgrup-
perna, vilket har påverkat behovet av barnomsorg och
inom några år kommer att påverka grundskolan och
sedermera gymnasieverksamheten. De demografiska
förändringarna kommer att påverka kommunens verk-
samhet 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 när den beslutade strategin
för vatten- och avloppsstrukturen i kommunen genom-
förs.

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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grunderna för beräkningen av bland annat den del av
pensionsskulden som redovisas utanför balansräkningen
enligt blandmodellen. Eftersom Tranemo kommun
redovisar alla pensionsåtaganden i balansräkningen be-
lastar hela förändringen av skulden, även den del som är
en följd av förändrade beräkningsgrunder, det ekono-
miska resultatet. De kostnader som är en följd av de
förändrade grunderna för beräkning av pensionsskulden
redovisas dock som en jämförelsestörande post.

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.

Kommunalskatt

Tranemo kommun har en lägre total skattesats än både
läns- och riksgenomsnittet. Kommunens utdebitering
uppgick under 2007 till 20,75, vilket var den näst lägsta
skattesatsen i Västra Götaland. Regionens utdebitering
var 10,45 under 2007. 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.

Lägsta totala skattesatsen 2008 har Vellinge kommun
med 28,89. Högsta totala skattesatsen har Dals-Ed med
34,09.

Balanskravet

Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2007 innebär
att Kommunallagens krav om ekonomi i balans är upp-
fyllt. Med hänsyn taget till att det i redovisningen görs
avsteg från den s k ”blandmodellen” när det gäller redo-
visningen av pensionskostnader så är resultatet ca
14,5 mkr högre än vad som krävs för att uppnå kravet på
ekonomisk balans. Tranemo kommun har uppnått kra-
vet varje enskilt år sedan kravet infördes år 2000.

Pensionsåtaganden, mkr

2007 2006
Kortfristiga åtaganden
Individuell del 10,� �,�
Särskild löneskatt �,� �,�
Summa 13,0 11,5

Långfristiga åtaganden
Avsättning �1�,� 1��,1
Särskild löneskatt ��,� ��,�
Summa 269,3 228,7

TOTAL 282,3 240,2

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

Kommunalskatt

2008 2007
Tranemo kommun
Kommun �0,�� �0,��
Region 10,�� 10,��

31,20 31,20

Genomsnitt i länet
Kommun �1,�� �1,��
Region 10,�� 10,��

31,90 32,00

Genomsnitt i riket
Kommun �0,�1 �0,��
Region/landsting 10,�� 10,��

31,44 31,55

Balanskravsavstämning, tkr
2007

Årets resultat enligt
resultaträkning -�1 ���
Pensionskostnader - avsteg från
blandmodellen �� 1��
Avstämning balanskravet 14 537

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% -�,�
Tio heltidstjänster +/-�,�
Minskad likviditet med 10 mkr -0,�
Höjda marknadsräntor
med 1% +0,1
Förändrad utdebitering med 1 kr +/-�0,�
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Övrigt

Under 2007 har Borås tingsrätt i en dom från december
utdömt att Tranemo kommun ska betala skadestånd till
dödsboet efter en klient som haft god man, där kommu-
nen utövat tillsyn i rollen som överförmyndare. Tingsrät-
ten var oenig i sitt beslut. En av de tre jurister som döm-
de i ärendet reserverade sig till förmån för kommunen.
Det skadestånd som utdömts uppgår till 3,2 mkr jämte
ränta. Såväl kommunen som dödsboet har överklagat
domen.

Kommunen har en försäkring som täcker hela det ska-
destånd som utdömts av tingsrätten, varför det inte har
reserverats medel i bokslutet för 2007. Den ekonomiska
skada som drabbar kommunen uppgår till självrisken
enligt försäkringsvillkoren. Denna uppgår till 1/10 av ett
basbelopp eller ca 4 000 kronor.

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 7,2 mkr).

• Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå.

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

Kommunfullmäktige har under året även beslutat att
effekter på grund av förändringar i grunderna för beräk-
ning av kommunens pensionsåtaganden inte ska beaktas
vid avstämning av de ekonomiska mål som har satts upp
för 2007.

Alla de ekonomiska målen har uppnåtts, åtminstone
under det enskilda året 2007. Målet avseende det eko-
nomiska resultatet är uppnått med god marginal (exklu-
sive jämförelsestörande poster). För att uppnå målet
hade krävts ett ekonomiskt resultat på 7,2 mkr. Kom-
munens ekonomiska resultat 2007 är följaktligen, om
man bortser från jämförelsestörande poster, ca
9,8 mkr högre än vad som krävs för att, enligt kommun-
fullmäktiges definition, ha god ekonomisk hushållning i
verksamheten.

Kommunens soliditet har ökat något jämfört med förra
årsskiftet. Att soliditeten ändå inte ökat mer de senaste
åren, trots positiva ekonomiska resultat, beror på mycket
omfattande investeringar under denna period. Omfat-
tande investeringar är också orsaken till att det beslutade
målet att alla investeringar skall självfinansieras över tid
inte har uppnåtts under den senaste femårsperioden.
Även om man blickar tillbaka över en så lång period som
tio år är självfinansieringsmålet inte uppnått. Sett över
den senaste tioårsperioden (1998-2007) har 87 procent
av investeringarna finansierats via medel som tillförts
från driften. Målet att självfinansiera investeringarna är

dock uppnått under det enskilda året 2007, självfinansie-
ringsgraden under 2007 uppgår till 110 procent.

Med tanke på att kommunen planerar omfattande inve-
steringar de kommande åren är det mycket viktigt att
driftkostnaderna utvecklas kontrollerat, i annat fall finns
risk för att kommunen snabbt drar på sig en stor skuld-
börda.

Tranemo kommun behöver årligen redovisa ett ekono-
miskt resultat på ca 7,5 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. När det gäller 2008 har
dock det ekonomiska utrymmet begränsats av att kom-
munen tappar intäkter i kostnadsutjämningssystemen.

Att den goda budgetföljsamheten i nämnderna upprätt-
hålls även framåt är självklart en viktig förutsättning för
att klara balansen mellan intäkter och kostnader. 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. Befolkningsminskning-
en de senaste åren har varit störst i de yngre åldersgrup-
perna, vilket har påverkat behovet av barnomsorg och
inom några år kommer att påverka grundskolan och
sedermera gymnasieverksamheten. De demografiska
förändringarna kommer att påverka kommunens verk-
samhet 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 när den beslutade strategin
för vatten- och avloppsstrukturen i kommunen genom-
förs.

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 2006 2007 budget 2007 2007 2007

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige -1 ��� -� �11 �11 -� 000 -1 ��0 ��0

Räddningstjänst -� ��� -� 100 0 -� 100 -� 1�� -��

Kommunstyrelseförvaltning inkl Sam-
hällsbyggnadsavdelningen -�� �00 -�� 1�� -1� 0�� -�� ��1 -�� ��� -���

Lokalförsörjning -1� �0� -1� ��� -1 ��� -1� �0� -1� ��� -� 0��

VA-verksamhet -��� -��� 0 -��� -��� 0

Avfallshantering ��0 0 0 0 0 0

Fjärrvärme -��� 0 0 0 ��� ���

Summa Kommunstyrelsen -89 195 -82 805 -19 107 -101 912 -103 980 -2 068

Summa Bildningsnämnden -226 029 -237 814 15 986 -221 828 -221 453 375

Summa Individ- och familjenämn-
den -14 886 -16 771 -35 -16 806 -12 116 4 690

Summa Omsorgsnämnden -133 796 -138 332 1 970 -136 362 -137 959 -1 597

Miljö- och byggnämnden -�1� -��� -� -��� -��� �01

Bostadsanpassning -1 1�0 -1 1�� 1 1�� 0 0 0

Summa Miljö- och byggnämnden -1 956 -2 013 1 186 -827 -626 201

Finansförvaltningen 456 862 481 378 0 481 378 454 506 -26 872

TOTAL -9 000 3 643 0 3 643 -21 628 -25 271
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INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)
Bokslut Urspr budg Tilläggs- Budget Bokslut Avvikelse

2006 2007 ansl/omb 2007 2007

Projektredovisning

Kommunal ledningsplats -�1� 0 ��� ��� ��� �1�

Brandlarm 1 ��0 0 ��� ��� 10� ��1

Ombyggnad Tranängskolan 1� ��� 1� �00 ��� 1� ��� 11 �0� � ���

Tillbyggnad Parkhagen ��� ��0 1 ��� 1 �0� 1 �1� -10

Tillbyggnad Bikupan 11 0 ��� ��� ��� ��

Omb ventilation Sol-, Parkhagen 0 1 �00 �0 1 ��0 1�� 1 0��

Omb kök Dalstorps skola �� � �00 ��� � 0�� ��� � 0��

Energibesparande åtgärder (bidrag) ��� � �00 � �0� � �0� � 10� -1��

Fjärrvärme, Tranemo -��� � �00 1 ��� � 0�� � ��0 1 ���

Fjärrvärme, Dalstorp � ��� � �00 -� �1� -� 01� -��� -� ��0

Fjärrvärme Limmared 0 �00 0 �00 -�1� 1 �1�

Utbyggnad återvinningscentral 0 0 �00 �00 �1� ���

Trafiksäkerhetsåtgärder 1�� �00 ��� ��� ��� ��

Grus och asfalt på banvallar � �1� � �00 1�� � ��� �0� � ���

Belysningsanläggningar 1�� �00 �� ��� ��� 10

Tåstarps vattenverk � ��� 0 -�� -�� ��0 -���

Poolbilar �1� ��0 -�� ��� ��� �1

Tranemo avloppsreningsverk 1�1 0 -� ��� -� ��� �� -� ���

Åtgärder enl VA-strukturplan �0� 10 �00 1 ��� 11 ��� 1�� 11 ���

VA-ledning Rådde gård 0 0 1 �00 1 �00 1 00� 1�1

Överföringsledningar 0 0 0 0 � ��� -� ���

Pumpstationer VA-strategi 0 0 0 0 ��� -���

Övrigt kommunstyrelsen 1� ��� � ��� 11 �1� �1 1�1 � ��� 1� �0�

Delsumma 44 041 55 125 15 164 70 289 34 046 36 243

Gatubyggnadsavgifter -�� -100 -1�� -��� -�� -��0

Anslutningsavgifter -��� -�00 -��� -��� -��0 -�1�

Delsumma -614 -600 -545 -1 145 -508 -638

Summa kommunstyrelsen 43 427 54 525 14 619 69 144 33 538 35 606

Inventarier bildningsnämnden 3 323 4 854 994 5 848 2 943 2 905

Inventarier individ & fam.nämnden 26 0 14 14 10 4

Inventarier omsorgsnämnden 1 009 200 1 121 1 321 1 395 -75

Försäljning av anläggningstillg.

Markförsäljning -�� -�00 �� -1�� -� -1�1

Avgår exploateringsfastigheter 0 0

Summa -69 -200 36 -164 -3 -1�1

Köp av anläggningstillgångar

Markförvärv ��0 ��0 ��� 1 �1� ��� ���

Summa 960 750 467 1 217 689 ���

TOTALT 48 677 60 129 17 251 77 380 38 573 38 807
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DRIFTREDOVISNING –
Nettokostnader per anslagsbindningsområde (tkr)

Bokslut Urspr budg Justering Budget Bokslut Avvikelse
Anslagsbindningsområde 2006 2007 budget 2007 2007 2007

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige -1 ��� -� �11 �11 -� 000 -1 ��0 ��0

Räddningstjänst -� ��� -� 100 0 -� 100 -� 1�� -��

Kommunstyrelseförvaltning inkl Sam-
hällsbyggnadsavdelningen -�� �00 -�� 1�� -1� 0�� -�� ��1 -�� ��� -���

Lokalförsörjning -1� �0� -1� ��� -1 ��� -1� �0� -1� ��� -� 0��

VA-verksamhet -��� -��� 0 -��� -��� 0

Avfallshantering ��0 0 0 0 0 0

Fjärrvärme -��� 0 0 0 ��� ���

Summa Kommunstyrelsen -89 195 -82 805 -19 107 -101 912 -103 980 -2 068

Summa Bildningsnämnden -226 029 -237 814 15 986 -221 828 -221 453 375

Summa Individ- och familjenämn-
den -14 886 -16 771 -35 -16 806 -12 116 4 690

Summa Omsorgsnämnden -133 796 -138 332 1 970 -136 362 -137 959 -1 597

Miljö- och byggnämnden -�1� -��� -� -��� -��� �01

Bostadsanpassning -1 1�0 -1 1�� 1 1�� 0 0 0

Summa Miljö- och byggnämnden -1 956 -2 013 1 186 -827 -626 201

Finansförvaltningen 456 862 481 378 0 481 378 454 506 -26 872

TOTAL -9 000 3 643 0 3 643 -21 628 -25 271

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning

1�

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)
Bokslut Urspr budg Tilläggs- Budget Bokslut Avvikelse

2006 2007 ansl/omb 2007 2007

Projektredovisning

Kommunal ledningsplats -�1� 0 ��� ��� ��� �1�

Brandlarm 1 ��0 0 ��� ��� 10� ��1

Ombyggnad Tranängskolan 1� ��� 1� �00 ��� 1� ��� 11 �0� � ���

Tillbyggnad Parkhagen ��� ��0 1 ��� 1 �0� 1 �1� -10

Tillbyggnad Bikupan 11 0 ��� ��� ��� ��

Omb ventilation Sol-, Parkhagen 0 1 �00 �0 1 ��0 1�� 1 0��

Omb kök Dalstorps skola �� � �00 ��� � 0�� ��� � 0��

Energibesparande åtgärder (bidrag) ��� � �00 � �0� � �0� � 10� -1��

Fjärrvärme, Tranemo -��� � �00 1 ��� � 0�� � ��0 1 ���

Fjärrvärme, Dalstorp � ��� � �00 -� �1� -� 01� -��� -� ��0

Fjärrvärme Limmared 0 �00 0 �00 -�1� 1 �1�

Utbyggnad återvinningscentral 0 0 �00 �00 �1� ���

Trafiksäkerhetsåtgärder 1�� �00 ��� ��� ��� ��

Grus och asfalt på banvallar � �1� � �00 1�� � ��� �0� � ���

Belysningsanläggningar 1�� �00 �� ��� ��� 10

Tåstarps vattenverk � ��� 0 -�� -�� ��0 -���

Poolbilar �1� ��0 -�� ��� ��� �1

Tranemo avloppsreningsverk 1�1 0 -� ��� -� ��� �� -� ���

Åtgärder enl VA-strukturplan �0� 10 �00 1 ��� 11 ��� 1�� 11 ���

VA-ledning Rådde gård 0 0 1 �00 1 �00 1 00� 1�1

Överföringsledningar 0 0 0 0 � ��� -� ���

Pumpstationer VA-strategi 0 0 0 0 ��� -���

Övrigt kommunstyrelsen 1� ��� � ��� 11 �1� �1 1�1 � ��� 1� �0�

Delsumma 44 041 55 125 15 164 70 289 34 046 36 243

Gatubyggnadsavgifter -�� -100 -1�� -��� -�� -��0

Anslutningsavgifter -��� -�00 -��� -��� -��0 -�1�

Delsumma -614 -600 -545 -1 145 -508 -638

Summa kommunstyrelsen 43 427 54 525 14 619 69 144 33 538 35 606

Inventarier bildningsnämnden 3 323 4 854 994 5 848 2 943 2 905

Inventarier individ & fam.nämnden 26 0 14 14 10 4

Inventarier omsorgsnämnden 1 009 200 1 121 1 321 1 395 -75

Försäljning av anläggningstillg.

Markförsäljning -�� -�00 �� -1�� -� -1�1

Avgår exploateringsfastigheter 0 0

Summa -69 -200 36 -164 -3 -1�1

Köp av anläggningstillgångar

Markförvärv ��0 ��0 ��� 1 �1� ��� ���

Summa 960 750 467 1 217 689 ���

TOTALT 48 677 60 129 17 251 77 380 38 573 38 807
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Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning
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Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2007.

tkr Utfall Utfall Totalt Budget Budet 2007 Total

t o m 2006 2007 utfall t o m 2006 exkl ombudg Budget

Ombyggnad Tranängskolan �� ��� 11 �0� �� ��� �� ��0 1� �00 �1 ��0

Fjärrvärme, Tranemo �� ��� � ��0 �0 11� �� 00� � �00 �1 �0�

Fjärrvärme, Dalstorp 1� 1�� -��� 1� ��1 1� ��0 � �00 1� 1�0

Grus och asfalt på banvallar � ��� �0� � ��� � �00 � �00 � �00

Tåstarps vattenverk � ��� ��0 � ��� � ��� 0 � ���

Tranemo avloppsreningsverk �� ��� �� �� ��� �0 ��� 0 �0 ���

Kommentarer

Investeringsbudgeten för 2007 är mycket omfattan-
de. Inklusive tilläggsanslag uppgick de budgeterade
investeringarna till 77,4 mkr. Utfallet av årets inve-
steringar, ca 38,6 mkr, innebär att investeringsvoly-
men ligger på en lägre nivå än de senaste åren. Inve-
steringsutfallet 2007 är 7,5 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 1� ���

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök � 0��

Energibesparande åtgärder � �0�

Fjärrvärme � ���

Åtgärder VA-strukturplanen 11 ���

Summa 41 271

Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas ned-
an. Utfallet uppgick till 25,5 mkr av de budgeterade
41,3 mkr d v s drygt 60 %. Samtliga projekt utom
energisparåtgärder visar en positiv avvikelse. Budget
och utfall avseende fjärrvärme omfattar Tranemo,
Dalstorp samt Limmared. Totalt redovisas en positiv
avvikelse på 15,8 mkr varav 6 mkr avser ombyggnad
Tranängskolan och 7,5 mkr avser åtgärder enligt VA-
strukturplan. Även ombyggnad av köket vid Dals-
torpsskolan redovisar en positiv budgetavvikelse,
ca 2 mkr.

Benämning Utfall

Ombyggnad Tranängskolan 11 �0�

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök ���

Energibesparande åtgärder � 10�

Fjärrvärme � �0�

Åtgärder VA-strukturplanen inkl över-
föringsledningar och pumpstationer � ���
Summa 25 511

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Personalredovisning

�1

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.

Syftet 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 minskat
med åtta personer från 1 166 till 1 158. I denna siffra
ligger tillsvidareanställda men även vikarier. Den faktiskt
arbetade tiden i kommunen under året motsvarar 988
årsarbetare.

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.

Andelen kvinnor och män
Andelen kvinnor av det totala antalet anställda har ökat
med 1,5 procentenheter under 2007 och är därmed till-
baka på 2005 års nivå. Mer än fyra av fem anställda i
kommunen är kvinnor.

Sysselsättningsgrad
Det uppsatta målet för 2007 var att andelen anställda
med heltidstjänst skulle öka med minst fem procentenhe-
ter och samtidigt skulle antalet timanställda minska med
fem procentenheter.

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har inte
förändrats sedan förra året.

När det gäller antalet timanställda så utbetalades lön till
159 timanställda i januari 2007. Antalet löner utbetalda
till timanställda i januari 2008 uppgick till 165, en ökning
med 6 personer eller 3,8 procent. I januari 2006 utbetala-
des dock lön till 196 timanställda. Så i ett tvåårigt per-
spektiv har det skett en minskning med 18,9 procent.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har inte för-
ändrats sedan förra året.

Anställningsform
Andelen tillsvidareanställda respektive vikarier är oför-
ändrat jämfört med förra året.

Personalkostnader
�00� ���,0 mkr
�00� ���,� mkr
�00� ���,� mkr
�00� ���,� mkr

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

Tillsvidare & vikarier minst 40 %
Antal

personer
�00� 1 1��
�00� 1 1��
�00� 1 1��
�00� 1 1��

Antal årsarbetare
Antal

årsarbetare
�00� ���
�00� ���
�00� ���
�00� ���

Andelen kvinnor och män av totala
antalet anställningar

2007 2006 2005
Män 1�,�% 1�,�% 1�,�%
Kvinnor ��,�% �1,�% ��,�%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
1 november respektive år

2007 2006 2005
Heltid ��% ��% ��%
Deltid �1% �1% �1%

Medelålder och medelanställningstid
Ålder Ålder Medelanställningstid
2007 2006 2007 2006

Män ��,� ��,1 11,� 11,�
Kvinnor ��,� ��,� 1�,� 1�,�
Totalt 46,1 46,3 13,8 14,2

Anställningsform
2007 2006 2005

Tillsvidare ��% ��% ��%
Vikarier 1�% 1�% 1�%
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Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2007.

tkr Utfall Utfall Totalt Budget Budet 2007 Total

t o m 2006 2007 utfall t o m 2006 exkl ombudg Budget

Ombyggnad Tranängskolan �� ��� 11 �0� �� ��� �� ��0 1� �00 �1 ��0

Fjärrvärme, Tranemo �� ��� � ��0 �0 11� �� 00� � �00 �1 �0�

Fjärrvärme, Dalstorp 1� 1�� -��� 1� ��1 1� ��0 � �00 1� 1�0

Grus och asfalt på banvallar � ��� �0� � ��� � �00 � �00 � �00

Tåstarps vattenverk � ��� ��0 � ��� � ��� 0 � ���

Tranemo avloppsreningsverk �� ��� �� �� ��� �0 ��� 0 �0 ���

Kommentarer

Investeringsbudgeten för 2007 är mycket omfattan-
de. Inklusive tilläggsanslag uppgick de budgeterade
investeringarna till 77,4 mkr. Utfallet av årets inve-
steringar, ca 38,6 mkr, innebär att investeringsvoly-
men ligger på en lägre nivå än de senaste åren. Inve-
steringsutfallet 2007 är 7,5 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 1� ���

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök � 0��

Energibesparande åtgärder � �0�

Fjärrvärme � ���

Åtgärder VA-strukturplanen 11 ���

Summa 41 271

Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas ned-
an. Utfallet uppgick till 25,5 mkr av de budgeterade
41,3 mkr d v s drygt 60 %. Samtliga projekt utom
energisparåtgärder visar en positiv avvikelse. Budget
och utfall avseende fjärrvärme omfattar Tranemo,
Dalstorp samt Limmared. Totalt redovisas en positiv
avvikelse på 15,8 mkr varav 6 mkr avser ombyggnad
Tranängskolan och 7,5 mkr avser åtgärder enligt VA-
strukturplan. Även ombyggnad av köket vid Dals-
torpsskolan redovisar en positiv budgetavvikelse,
ca 2 mkr.

Benämning Utfall

Ombyggnad Tranängskolan 11 �0�

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök ���

Energibesparande åtgärder � 10�

Fjärrvärme � �0�

Åtgärder VA-strukturplanen inkl över-
föringsledningar och pumpstationer � ���
Summa 25 511

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Personalredovisning

�1

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.

Syftet 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 minskat
med åtta personer från 1 166 till 1 158. I denna siffra
ligger tillsvidareanställda men även vikarier. Den faktiskt
arbetade tiden i kommunen under året motsvarar 988
årsarbetare.

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.

Andelen kvinnor och män
Andelen kvinnor av det totala antalet anställda har ökat
med 1,5 procentenheter under 2007 och är därmed till-
baka på 2005 års nivå. Mer än fyra av fem anställda i
kommunen är kvinnor.

Sysselsättningsgrad
Det uppsatta målet för 2007 var att andelen anställda
med heltidstjänst skulle öka med minst fem procentenhe-
ter och samtidigt skulle antalet timanställda minska med
fem procentenheter.

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har inte
förändrats sedan förra året.

När det gäller antalet timanställda så utbetalades lön till
159 timanställda i januari 2007. Antalet löner utbetalda
till timanställda i januari 2008 uppgick till 165, en ökning
med 6 personer eller 3,8 procent. I januari 2006 utbetala-
des dock lön till 196 timanställda. Så i ett tvåårigt per-
spektiv har det skett en minskning med 18,9 procent.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har inte för-
ändrats sedan förra året.

Anställningsform
Andelen tillsvidareanställda respektive vikarier är oför-
ändrat jämfört med förra året.

Personalkostnader
�00� ���,0 mkr
�00� ���,� mkr
�00� ���,� mkr
�00� ���,� mkr

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

Tillsvidare & vikarier minst 40 %
Antal

personer
�00� 1 1��
�00� 1 1��
�00� 1 1��
�00� 1 1��

Antal årsarbetare
Antal

årsarbetare
�00� ���
�00� ���
�00� ���
�00� ���

Andelen kvinnor och män av totala
antalet anställningar

2007 2006 2005
Män 1�,�% 1�,�% 1�,�%
Kvinnor ��,�% �1,�% ��,�%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
1 november respektive år

2007 2006 2005
Heltid ��% ��% ��%
Deltid �1% �1% �1%

Medelålder och medelanställningstid
Ålder Ålder Medelanställningstid
2007 2006 2007 2006

Män ��,� ��,1 11,� 11,�
Kvinnor ��,� ��,� 1�,� 1�,�
Totalt 46,1 46,3 13,8 14,2

Anställningsform
2007 2006 2005

Tillsvidare ��% ��% ��%
Vikarier 1�% 1�% 1�%
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Åldersstruktur
Andelen anställda äldre än femtio år har ökat och andelen
unga har minskat.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Tranemo kommun är låg i jämförelse
med genomsnittet i landets kommuner.

Det uppsatta målet för 2007 var att sjukfrånvaron i orga-
nisationen skulle minska med 0,25 procentenheter jäm-
fört med året innan. Sjukfrånvaron i kommunen har
sjunkit något under 2007 jämfört med 2006. År 2006
uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent, medan den upp-
gick till 5,5 procent under 2007.

Som tidigare år är det skillnad mellan könen vad gäller
sjukfrånvaro. Kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning
än män.

Långtidssjukfrånvaro
Andelen av den totala sjufrånvaron som sammanhängan-
de varit 61 dagar eller mer har minskat.

Frisktal
Frisktalet är förhållandevis högt i Tranemo. Med frisktal
menas de anställningar där sjukfrånvaro överhuvudtaget
inte har förekommit under året.

Frisktalet för kvinnor år 2007 är 44,4% (2006: 43,7%)
och för män 58,9% (2006: 66,0%).

Fyllnads- och övertid
Kostnaderna för fyllnads- och övertid har ökat med
ca 400 tkr sedan år 2006.

Åldersstruktur i procentuell andel

Ålder 2007 2006 2005
-�� �1,� ��,� �,0

�0-�� �0,0 �0,� ��,�
�0- ��,� ��,0 ��,�

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på ålder

Ålder 2007 2006 2005
-�� �,0 �,0 �,9

�0-�� �,� �,� �,1
�0- �,� �,� �,�
Summa 5,5 5,7 6,3

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på kön

Kön 2007 2006 2005
Män �,� �,� �,�
Kvinnor �,0 �,� �,�
Summa 5,5 5,7 6,3

Andel av den sjukskrivna tiden som är lång-
tidssjukskrivning (61 dagar och mer)

2007 2006 2005
Män ��,�% ��,�% ��,0%
Kvinnor ��,1% ��,�% ��,�%
Summa 63,1% 67,0% 63,1%

Fyllnads- samt övertid

�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,1 mkr (��0 tkr/mån)

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Förvaltningsberättelse Miljöredovisning

��

MILJÖREDOVISNING
2007 har varit ett upplysningsår vad det gäller klimatpro-
blem kopplat till förbränning av fossila bränslen. Trane-
mo kommun har sen några år ett aktivt arbete med att
minska användandet av fossila bränslen. Men klimatpro-
blemet är bara ett av flera miljöproblem. Kommunen kan
göra viktiga insatser men det kan även den enskilda med-
borgaren. Det finns alltid ett miljöval att göra.

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 2007 har ytterligare 76 abonnenter i Dalstorp och
Tranemo anslutit sig till fjärrvärmenäten. Kommunen har
dessutom under året köpt in 3 nya miljöbilar. Dessa
åtgärder är dock inte tillräckliga om målet med en minsk-
ning av koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år ska
vara uppnått år 2010.

Fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen –
ack. reduktion av CO2-utsläpp 2003-2007
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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 tätorterna Tranemo, Limmared, Uddebo och
Ambjörnarp kommer leda till minskad pendling med bil
och därmed reducerade kväveutsläpp.

Nedfall Björkered 1991-2006, kg/ha
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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 2003-2007, 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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Åldersstruktur
Andelen anställda äldre än femtio år har ökat och andelen
unga har minskat.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Tranemo kommun är låg i jämförelse
med genomsnittet i landets kommuner.

Det uppsatta målet för 2007 var att sjukfrånvaron i orga-
nisationen skulle minska med 0,25 procentenheter jäm-
fört med året innan. Sjukfrånvaron i kommunen har
sjunkit något under 2007 jämfört med 2006. År 2006
uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent, medan den upp-
gick till 5,5 procent under 2007.

Som tidigare år är det skillnad mellan könen vad gäller
sjukfrånvaro. Kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning
än män.

Långtidssjukfrånvaro
Andelen av den totala sjufrånvaron som sammanhängan-
de varit 61 dagar eller mer har minskat.

Frisktal
Frisktalet är förhållandevis högt i Tranemo. Med frisktal
menas de anställningar där sjukfrånvaro överhuvudtaget
inte har förekommit under året.

Frisktalet för kvinnor år 2007 är 44,4% (2006: 43,7%)
och för män 58,9% (2006: 66,0%).

Fyllnads- och övertid
Kostnaderna för fyllnads- och övertid har ökat med
ca 400 tkr sedan år 2006.

Åldersstruktur i procentuell andel

Ålder 2007 2006 2005
-�� �1,� ��,� �,0

�0-�� �0,0 �0,� ��,�
�0- ��,� ��,0 ��,�

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på ålder

Ålder 2007 2006 2005
-�� �,0 �,0 �,9

�0-�� �,� �,� �,1
�0- �,� �,� �,�
Summa 5,5 5,7 6,3

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent
fördelat på kön

Kön 2007 2006 2005
Män �,� �,� �,�
Kvinnor �,0 �,� �,�
Summa 5,5 5,7 6,3

Andel av den sjukskrivna tiden som är lång-
tidssjukskrivning (61 dagar och mer)

2007 2006 2005
Män ��,�% ��,�% ��,0%
Kvinnor ��,1% ��,�% ��,�%
Summa 63,1% 67,0% 63,1%

Fyllnads- samt övertid

�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,� mkr (��� tkr/mån)
�00� �,1 mkr (��0 tkr/mån)
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MILJÖREDOVISNING
2007 har varit ett upplysningsår vad det gäller klimatpro-
blem kopplat till förbränning av fossila bränslen. Trane-
mo kommun har sen några år ett aktivt arbete med att
minska användandet av fossila bränslen. Men klimatpro-
blemet är bara ett av flera miljöproblem. Kommunen kan
göra viktiga insatser men det kan även den enskilda med-
borgaren. Det finns alltid ett miljöval att göra.

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 2007 har ytterligare 76 abonnenter i Dalstorp och
Tranemo anslutit sig till fjärrvärmenäten. Kommunen har
dessutom under året köpt in 3 nya miljöbilar. Dessa
åtgärder är dock inte tillräckliga om målet med en minsk-
ning av koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år ska
vara uppnått år 2010.

Fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen –
ack. reduktion av CO2-utsläpp 2003-2007
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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 tätorterna Tranemo, Limmared, Uddebo och
Ambjörnarp kommer leda till minskad pendling med bil
och därmed reducerade kväveutsläpp.

Nedfall Björkered 1991-2006, kg/ha
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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 2003-2007, 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 2003-2007,
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

I ett område mellan Ambjörnarp och Tranemo finns
Sjuhärads enda kända förekomst av sandödla, en värme-
krävande relikt som hittat en tillflyktsort utefter en ban-
vall. Åtgärder har utarbetats för att rädda denna hotade
arts fortsatta existens i vår bygd.

God bebyggd miljö

Kommunen har i samarbete med naturskyddsföreningen
anlagt en naturstig med informationsskyltar i ett område
söder om Tranemo tätort, kallat Tåstarps ängar. Syftet
med projektet är att öka intresset och förståelsen för vår
naturmiljö. Projektet har delvis bekostats med medel från
naturvårdsverket.

83 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. Vissa
avvikelser görs dock. Dessa kommenteras nedan.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med re-
kommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovis-
ning.

Redovisning av vissa lönekostnader

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar
som tjänats in i december 2007 kostnadsredovisas 2007.

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 (40 300 kr) har kostnadsförts direkt.

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följakt-
ligen inte anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

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 2007 har träffats en överenskommelse be-
träffande hur stor andel av utgifterna för återställande av
Änglarpsdeponin (som används gemensamt med
Svenljunga kommun), som skall bekostas av Tranemo
kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende avfalls-
deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen.

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 2007 har Sveriges kommuner och landsting (SKL),
avslutat arbetet med sin översyn av beräkningsmodellen
för pensionsskuldsberäkning, RIPS07 (Riktlinjer för
pensionsskuldsberäkning). SKL:s styrelse fattade beslut
om den nya beräkningsmodellen i juni och det nya regel-
verket gäller fr.o.m. 2007. I beräkningen av Tranemo
kommuns pensionsskuld per 2007-12-31 har de nya
beräkningsgrunderna beaktats, i enlighet med rekom-
mendation nr 17 från Rådet för kommunal redovisning.
De förändrade beräkningsgrunderna innebär en ökning
av kommunens pensionsåtaganden med 37,4 mkr när det
gäller sådana pensionsförpliktelser som intjänats före
1998. Hela den beräknade ökningen av pensionsåtagan-
dena på grund av de förändrade beräkningsgrunderna
belastar kommunens ekonomiska resultat 2007. Hade
redovisningen av pensionskostnaderna 2007 skett enligt
den s k ”blandmodellen” hade kostnaderna varit
36,2 mkr lägre. De kostnader som är en följd av de för-
ändrade grunderna för beräkning av pensionsskulden
redovisas som en jämförelsestörande kostnad, och de har
undantagits i avstämningen om kommunen nått upp till
kravet på ekonomisk balans 2007.

Med anledning av grundändringen när det gäller de äldre
pensionsåtagandena har samtliga jämförelseuppgifter för
åren 2003-2006 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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Kväveutsläpp Tranemo reningsverk 2003-2007,
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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

I ett område mellan Ambjörnarp och Tranemo finns
Sjuhärads enda kända förekomst av sandödla, en värme-
krävande relikt som hittat en tillflyktsort utefter en ban-
vall. Åtgärder har utarbetats för att rädda denna hotade
arts fortsatta existens i vår bygd.

God bebyggd miljö

Kommunen har i samarbete med naturskyddsföreningen
anlagt en naturstig med informationsskyltar i ett område
söder om Tranemo tätort, kallat Tåstarps ängar. Syftet
med projektet är att öka intresset och förståelsen för vår
naturmiljö. Projektet har delvis bekostats med medel från
naturvårdsverket.

83 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. Vissa
avvikelser görs dock. Dessa kommenteras nedan.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med re-
kommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovis-
ning.

Redovisning av vissa lönekostnader

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar
som tjänats in i december 2007 kostnadsredovisas 2007.

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 (40 300 kr) har kostnadsförts direkt.

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följakt-
ligen inte anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

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 2007 har träffats en överenskommelse be-
träffande hur stor andel av utgifterna för återställande av
Änglarpsdeponin (som används gemensamt med
Svenljunga kommun), som skall bekostas av Tranemo
kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende avfalls-
deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen.

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 2007 har Sveriges kommuner och landsting (SKL),
avslutat arbetet med sin översyn av beräkningsmodellen
för pensionsskuldsberäkning, RIPS07 (Riktlinjer för
pensionsskuldsberäkning). SKL:s styrelse fattade beslut
om den nya beräkningsmodellen i juni och det nya regel-
verket gäller fr.o.m. 2007. I beräkningen av Tranemo
kommuns pensionsskuld per 2007-12-31 har de nya
beräkningsgrunderna beaktats, i enlighet med rekom-
mendation nr 17 från Rådet för kommunal redovisning.
De förändrade beräkningsgrunderna innebär en ökning
av kommunens pensionsåtaganden med 37,4 mkr när det
gäller sådana pensionsförpliktelser som intjänats före
1998. Hela den beräknade ökningen av pensionsåtagan-
dena på grund av de förändrade beräkningsgrunderna
belastar kommunens ekonomiska resultat 2007. Hade
redovisningen av pensionskostnaderna 2007 skett enligt
den s k ”blandmodellen” hade kostnaderna varit
36,2 mkr lägre. De kostnader som är en följd av de för-
ändrade grunderna för beräkning av pensionsskulden
redovisas som en jämförelsestörande kostnad, och de har
undantagits i avstämningen om kommunen nått upp till
kravet på ekonomisk balans 2007.

Med anledning av grundändringen när det gäller de äldre
pensionsåtagandena har samtliga jämförelseuppgifter för
åren 2003-2006 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

2007 2006 2007 2007 2006

Verksamhetens intäkter 1,10 1��,� 1��,0 111,1 1��,0 1�0,�

Verksamhetens kostnader 1,10 -���,� -���,� -���,� -�0�,� -���,�

Avskrivningar 11 -�1,� -��,� -��,1 -��,� -��,�

Verksamhetens nettokostnader -493,4 -466,5 -470,9 -500,8 -472,6

Skatteintäkter 1� ��1,� ���,1 ���,� ��1,� ���,1

Generella statsbidrag 1� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Finansiella intäkter �,1� 1,� 1,� 1,0 �,1 1,�

Finansiella kostnader �,1� -�,� -�,� -0,� -1,� -0,�

Årets resultat -20,4 -7,1 3,6 -21,6 -9,0

FINANSIERINGSANALYS, mkr
Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Betalningsflödesanalys 2007 2006 2007 2006

DRIFT
Verksamhetens intäkter 1,10 1��,� 1��,0 1��,0 1�0,�
Verksamhetens kostnader 1,10 -���,� -���,� -�0�,� -���,�
Skatter, generella statsbidrag 1� ���,� ���,� ���,� ���,�
Finansiella intäkter �,1� 1,� 1,� �,1 1,�
Finansiella kostnader �,1� -�,� -�,� -1,� -0,�
Justering rörelsekapital �,1� �0,� �1,� �0,� �1,�
Driftsnetto 51,5 43,5 45,6 36,6

INVESTERINGAR
Inköp av värdepapper 1� -0,� 0,0 -0,� 0,0
Avyttrade värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar, maskiner och inventarier �,1� -10,� -�,� -�,� -�,�
Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar, fastigheter och
anläggningar �,1� -��,� -��,� -��,� -�1,�
Avyttrade fastigheter och anläggningar �,1� 0,0 0,� 0,0 0,1
Investeringsnetto -44,4 -67,0 -38,9 -48,7

FINANSIERING
Utlåning 1�
Utlåning 0 -0,1 0,0 -0,1
Återbetald utlåning 10,� �,� 10,� 1�,0
Upplåning �0
Upplåning ��,0 ��,� ��,0 0,0
Amortering -1�,� -�,� -10,� -0,�
Justering rörelsekapital �,�1 -�,� -�,� -�,� -�,1
Finansieringsnetto 19,2 25,0 22,6 12,0

Förändring av likvida medel 26,3 1,5 29,3 -0,1
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BALANSRÄKNING, mkr
Not Koncernen Kommunen

Tillgångar

071231 061231 071231 061231

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar �� ��0,� ��0,� ���,� ���,�

Maskiner och inventarier �� ��,� ��,1 �1,� 1�,�

Summa 655,8 643,7 464,6 452,9

Finansiella anläggningstillgångar �,�� 3,1 13,2 18,8 29,0

Summa anläggningstillgångar 658,9 656,9 483,4 481,8

Omsättningstillgångar

Förråd m m �� �,0 1,� 1,� 1,1

Fordringar �� ��,0 ��,� ��,� ��,�

Kassa och bank �� ��,� ��,� ��,� 1�,�

Summa omsättningstillgångar � 96,7 51,3 97,2 47,8

Summa tillgångar 755,5 708,2 580,6 529,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, �� 161,6 181,0 146,9 165,7

därav årets resultat -20,4 -7,1 -21,6 -9,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner �� ���,� ���,� ���,� ���,�

Andra avsättningar �0 �1,� �1,� 1�,� 1�,�

Summa 290,8 250,5 289,2 248,5

Skulder

Långfristiga skulder �,�1 1��,� 1��,� ��,� 10,�

Kortfristiga skulder �,�� 1��,� 11�,0 11�,1 10�,�

Summa 303,2 276,7 144,5 115,4

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 755,5 708,2 580,6 529,6

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed
jämförliga säkerheter �� 1,� 1,� 1��,1 1��,0
Övriga ansvarsförbindelser �� �,� �,� �,� �,�

Summa 8,2 9,2 160,0 161,6
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RESULTATRÄKNING, mkr
Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2007 2006 2007 2007 2006

Verksamhetens intäkter 1,10 1��,� 1��,0 111,1 1��,0 1�0,�

Verksamhetens kostnader 1,10 -���,� -���,� -���,� -�0�,� -���,�

Avskrivningar 11 -�1,� -��,� -��,1 -��,� -��,�

Verksamhetens nettokostnader -493,4 -466,5 -470,9 -500,8 -472,6

Skatteintäkter 1� ��1,� ���,1 ���,� ��1,� ���,1

Generella statsbidrag 1� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Finansiella intäkter �,1� 1,� 1,� 1,0 �,1 1,�

Finansiella kostnader �,1� -�,� -�,� -0,� -1,� -0,�

Årets resultat -20,4 -7,1 3,6 -21,6 -9,0

FINANSIERINGSANALYS, mkr
Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Betalningsflödesanalys 2007 2006 2007 2006

DRIFT
Verksamhetens intäkter 1,10 1��,� 1��,0 1��,0 1�0,�
Verksamhetens kostnader 1,10 -���,� -���,� -�0�,� -���,�
Skatter, generella statsbidrag 1� ���,� ���,� ���,� ���,�
Finansiella intäkter �,1� 1,� 1,� �,1 1,�
Finansiella kostnader �,1� -�,� -�,� -1,� -0,�
Justering rörelsekapital �,1� �0,� �1,� �0,� �1,�
Driftsnetto 51,5 43,5 45,6 36,6

INVESTERINGAR
Inköp av värdepapper 1� -0,� 0,0 -0,� 0,0
Avyttrade värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar, maskiner och inventarier �,1� -10,� -�,� -�,� -�,�
Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar, fastigheter och
anläggningar �,1� -��,� -��,� -��,� -�1,�
Avyttrade fastigheter och anläggningar �,1� 0,0 0,� 0,0 0,1
Investeringsnetto -44,4 -67,0 -38,9 -48,7

FINANSIERING
Utlåning 1�
Utlåning 0 -0,1 0,0 -0,1
Återbetald utlåning 10,� �,� 10,� 1�,0
Upplåning �0
Upplåning ��,0 ��,� ��,0 0,0
Amortering -1�,� -�,� -10,� -0,�
Justering rörelsekapital �,�1 -�,� -�,� -�,� -�,1
Finansieringsnetto 19,2 25,0 22,6 12,0

Förändring av likvida medel 26,3 1,5 29,3 -0,1
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BALANSRÄKNING, mkr
Not Koncernen Kommunen

Tillgångar

071231 061231 071231 061231

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar �� ��0,� ��0,� ���,� ���,�

Maskiner och inventarier �� ��,� ��,1 �1,� 1�,�

Summa 655,8 643,7 464,6 452,9

Finansiella anläggningstillgångar �,�� 3,1 13,2 18,8 29,0

Summa anläggningstillgångar 658,9 656,9 483,4 481,8

Omsättningstillgångar

Förråd m m �� �,0 1,� 1,� 1,1

Fordringar �� ��,0 ��,� ��,� ��,�

Kassa och bank �� ��,� ��,� ��,� 1�,�

Summa omsättningstillgångar � 96,7 51,3 97,2 47,8

Summa tillgångar 755,5 708,2 580,6 529,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, �� 161,6 181,0 146,9 165,7

därav årets resultat -20,4 -7,1 -21,6 -9,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner �� ���,� ���,� ���,� ���,�

Andra avsättningar �0 �1,� �1,� 1�,� 1�,�

Summa 290,8 250,5 289,2 248,5

Skulder

Långfristiga skulder �,�1 1��,� 1��,� ��,� 10,�

Kortfristiga skulder �,�� 1��,� 11�,0 11�,1 10�,�

Summa 303,2 276,7 144,5 115,4

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 755,5 708,2 580,6 529,6

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, panter och därmed
jämförliga säkerheter �� 1,� 1,� 1��,1 1��,0
Övriga ansvarsförbindelser �� �,� �,� �,� �,�

Summa 8,2 9,2 160,0 161,6
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NOTER (TKR)

2007 2006

Koncernen

Not 1

Verksamhetens intäkter och kostnader
Eliminering

koncerninterna intäkter -10 ��0 -� ���

koncerninterna kostnader 1� ��� 11 1�1

Elimineringsdifferens 1 769 1 443

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

Not 2

Finansiella intäkter och kostnader

Eliminering
av koncerninterna finansiella
intäkter -��0 -���
av koncerninterna finansiella
kostnader ��0 ���
Elimineringsdifferens 0 0

Not 3

Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun �0 ��� �1 �1�
TBAB avsättning uppskjuten
skatt -��� 10�

Summa 40 341 21 427

Not 4

Investeringar

Maskiner och inventarier

Tranemo kommun -� ��� -� ���

Tranemobostäder AB -1 ��� -1 ���

Summa -10 316 -9 309

Fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun -�� ��� -�1 �1�

TBAB -� ��� -1� ���

TUAB -��0 -�1�

Summa -33 481 -58 260

Not 5

Avyttrade fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun 0 ��

TBAB 0 ���

Summa 0 611

Not 6
Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun -� ��1 -� 1�1

TBAB -1�� ��0

TUAB 1�� � ��1

Elimineringsdifferens -1 ��� -1 ���

Summa -4 359 -3 683

2007 2006

Not 7

Finansiella anläggningstillgångar

Tranemo kommun 1� �1� �� ���

TBAB 1�� 1��

Eliminering av koncerninterna poster

Långfristiga skulder -1� �00 -1� �00
Aktiekapital -� �00 -� �00

Summa finansiella anl tillg 3 062 13 200

Not 8

Omsättningstillgångar

Tranemo kommun �� 1�� �� �01

TBAB 1 ��� � 0��
TUAB 11� -1��

Eliminering av koncerninterna poster
Kommunen kortfristiga
fordringar -1 ��� -1 ���

TBAB kortfristiga fordringar -��1 -1��
TUAB kortfristiga fordringar 0 0

Summa omsättningstillg 96 686 51 296

Not 9

Skulder

Långfristiga skulder
Kommunen �� ��0 10 ��0

TBAB 1�0 10� 1�1 ���

TUAB 1� �00 1� �00

Eliminering av koncerninterna poster

TBAB 0 0

TUAB -1� �00 -1� �00

Summa långfr skulder 175 532 162 717

Kortfristiga skulder

Kommunen 11� 0�� 10� ���

TBAB � ��0 10 ��0

TUAB �1� ���

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen -��1 -1��
TBAB -1 �1� -1 1��

TUAB -�0� -��

Summa kortfr skulder 127 618 113 996

Summa skulder 303 150 276 713

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Finansiella rapporter Noter
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NOTER (TKR)

2007 2006

KOMMUNEN

Not 10

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Nämndrelaterade intäkter 1�� 110 1�� ��1

Avgår interna intäkter -�� ��1 -�� ���

Fastighetsförsäljning ��1 ��

Summa intäkter 127 959 120 775

Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader -��� ��1 -�1� 1�1

Därav personalkostnader -372 950 -354 651

Avgår interna kostnader �� ��1 �� ���

Avgår kapitalkostnader �� �1� �� 0��
Pensionsförsäkringslösning
för kompl ålderspension -��� -���

Pensionsutbetalningar -� �1� -� �1�

Individuell del pensioner -10 ��1 -� ���

Pensionsavsättningar -�� 1�� -1� ���

Kalkyl kompl pension (PO) 1� ��� 1� �10

Löneskatt pensioner -1� ��� -� ���

Övr verksamhetskostnader -10� -� ��1

Summa kostnader -602 216 -569 152

Jämförelsestörande poster
Årets resultat enligt
resultaträkning -�1 ��� -� ���

Avsättning deponi 0 � 1��
Grundändring
pensionsavsättning �� ��� 1� 0��

Summa 16 931 8 272

Not 11
Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -�� ��0 -�� ���

Nedskrivningar -10� -10

Summa avskrivningar -26 584 -24 242

Not 12

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatt ��� 1�� ��� 0��

Slutavräkning -1 ��� � ���

Preliminär avräkning � ��0 � ���

381 463 363 143

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag �1 0�� �� ���

Kostnadsutjämning 1� ��� 10 ���
Avgift till LSS-utjämningen -� �11 -1 1�0

Regleringsavgift 0 -�0�

Regleringsbidrag 10 ��� 0

Sysselsättningsstöd 0 � 1��

96 950 99 470

Summa skatter och
statsbidrag 478 412 462 613

2007 2006

Avräkningsbelopp per invånare

Slutavräkning -11� �0�

Preliminär avräkning ��� �1�
Summa 453 426

Not 13

Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel ��� ���

Räntor på långfristig utlåning ��0 �1�

Räntebidrag ��� �0�
Kommunalborgen ��� ���
Utdelning på aktier och
andelar �� ��

Övriga finansiella intäkter 11� ��

Summa finansiella intäkter 2 074 1 482

Not 14

Finansiella kostnader

Kostnadsräntor lån -�0� -�

Ränta pensionsskuld -��� -���

Övriga finansiella kostnader -11� -�
Summa finansiella
kostnader -1 275 -476

Not 15

Justering av rörelsekapitalets förändring

Avsättning pensioner �0 �1� 1� ��1

Avsättning deponier �� 1 ���

Summa justering 40 684 21 319

Not 16

Inköp av värdepapper

Emission Kommuninvest -��� -��

Summa -563 -22

Not 17

Investeringar
Maskiner och inventarier -� ��� -� ���

Fastigheter och anläggningar -�� ��� -�1 ���

Summa investeringar -38 344 -48 677

Not 18
Avyttrade fastigheter och
anläggningar 0 ��

Not 19

Utlåning

Vidareutbildning barnskötare 0 -1�1

Summa utlåning 0 -141
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NOTER (TKR)

2007 2006

Koncernen

Not 1

Verksamhetens intäkter och kostnader
Eliminering

koncerninterna intäkter -10 ��0 -� ���

koncerninterna kostnader 1� ��� 11 1�1

Elimineringsdifferens 1 769 1 443

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

Not 2

Finansiella intäkter och kostnader

Eliminering
av koncerninterna finansiella
intäkter -��0 -���
av koncerninterna finansiella
kostnader ��0 ���
Elimineringsdifferens 0 0

Not 3

Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun �0 ��� �1 �1�
TBAB avsättning uppskjuten
skatt -��� 10�

Summa 40 341 21 427

Not 4

Investeringar

Maskiner och inventarier

Tranemo kommun -� ��� -� ���

Tranemobostäder AB -1 ��� -1 ���

Summa -10 316 -9 309

Fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun -�� ��� -�1 �1�

TBAB -� ��� -1� ���

TUAB -��0 -�1�

Summa -33 481 -58 260

Not 5

Avyttrade fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun 0 ��

TBAB 0 ���

Summa 0 611

Not 6
Justering av rörelsekapitalets förändring

Tranemo kommun -� ��1 -� 1�1

TBAB -1�� ��0

TUAB 1�� � ��1

Elimineringsdifferens -1 ��� -1 ���

Summa -4 359 -3 683

2007 2006

Not 7

Finansiella anläggningstillgångar

Tranemo kommun 1� �1� �� ���

TBAB 1�� 1��

Eliminering av koncerninterna poster

Långfristiga skulder -1� �00 -1� �00
Aktiekapital -� �00 -� �00

Summa finansiella anl tillg 3 062 13 200

Not 8

Omsättningstillgångar

Tranemo kommun �� 1�� �� �01

TBAB 1 ��� � 0��
TUAB 11� -1��

Eliminering av koncerninterna poster
Kommunen kortfristiga
fordringar -1 ��� -1 ���

TBAB kortfristiga fordringar -��1 -1��
TUAB kortfristiga fordringar 0 0

Summa omsättningstillg 96 686 51 296

Not 9

Skulder

Långfristiga skulder
Kommunen �� ��0 10 ��0

TBAB 1�0 10� 1�1 ���

TUAB 1� �00 1� �00

Eliminering av koncerninterna poster

TBAB 0 0

TUAB -1� �00 -1� �00

Summa långfr skulder 175 532 162 717

Kortfristiga skulder

Kommunen 11� 0�� 10� ���

TBAB � ��0 10 ��0

TUAB �1� ���

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen -��1 -1��
TBAB -1 �1� -1 1��

TUAB -�0� -��

Summa kortfr skulder 127 618 113 996

Summa skulder 303 150 276 713
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NOTER (TKR)

2007 2006

KOMMUNEN

Not 10

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Nämndrelaterade intäkter 1�� 110 1�� ��1

Avgår interna intäkter -�� ��1 -�� ���

Fastighetsförsäljning ��1 ��

Summa intäkter 127 959 120 775

Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader -��� ��1 -�1� 1�1

Därav personalkostnader -372 950 -354 651

Avgår interna kostnader �� ��1 �� ���

Avgår kapitalkostnader �� �1� �� 0��
Pensionsförsäkringslösning
för kompl ålderspension -��� -���

Pensionsutbetalningar -� �1� -� �1�

Individuell del pensioner -10 ��1 -� ���

Pensionsavsättningar -�� 1�� -1� ���

Kalkyl kompl pension (PO) 1� ��� 1� �10

Löneskatt pensioner -1� ��� -� ���

Övr verksamhetskostnader -10� -� ��1

Summa kostnader -602 216 -569 152

Jämförelsestörande poster
Årets resultat enligt
resultaträkning -�1 ��� -� ���

Avsättning deponi 0 � 1��
Grundändring
pensionsavsättning �� ��� 1� 0��

Summa 16 931 8 272

Not 11
Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -�� ��0 -�� ���

Nedskrivningar -10� -10

Summa avskrivningar -26 584 -24 242

Not 12

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatt ��� 1�� ��� 0��

Slutavräkning -1 ��� � ���

Preliminär avräkning � ��0 � ���

381 463 363 143

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag �1 0�� �� ���

Kostnadsutjämning 1� ��� 10 ���
Avgift till LSS-utjämningen -� �11 -1 1�0

Regleringsavgift 0 -�0�

Regleringsbidrag 10 ��� 0

Sysselsättningsstöd 0 � 1��

96 950 99 470

Summa skatter och
statsbidrag 478 412 462 613

2007 2006

Avräkningsbelopp per invånare

Slutavräkning -11� �0�

Preliminär avräkning ��� �1�
Summa 453 426

Not 13

Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel ��� ���

Räntor på långfristig utlåning ��0 �1�

Räntebidrag ��� �0�
Kommunalborgen ��� ���
Utdelning på aktier och
andelar �� ��

Övriga finansiella intäkter 11� ��

Summa finansiella intäkter 2 074 1 482

Not 14

Finansiella kostnader

Kostnadsräntor lån -�0� -�

Ränta pensionsskuld -��� -���

Övriga finansiella kostnader -11� -�
Summa finansiella
kostnader -1 275 -476

Not 15

Justering av rörelsekapitalets förändring

Avsättning pensioner �0 �1� 1� ��1

Avsättning deponier �� 1 ���

Summa justering 40 684 21 319

Not 16

Inköp av värdepapper

Emission Kommuninvest -��� -��

Summa -563 -22

Not 17

Investeringar
Maskiner och inventarier -� ��� -� ���

Fastigheter och anläggningar -�� ��� -�1 ���

Summa investeringar -38 344 -48 677

Not 18
Avyttrade fastigheter och
anläggningar 0 ��

Not 19

Utlåning

Vidareutbildning barnskötare 0 -1�1

Summa utlåning 0 -141
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2007 2006

Återbetald utlåning

Vidareutbildning barnskötare �0� 0

Reverslån Tranemobostäder 0 1� �00
Ljungsarps Fastighets AB 0 ��0

Borås kommun RV �� 10 �00 ��0

Tranemo Utvecklings AB 0 � �00

Summa återbet utlåning 10 702 19 040

Not 20

Upplåning
Reverslån Kommuninvest �� 000 0

Summa upplåning 25 000 0

Amortering

Borås kommun RV �� -10 �00 -��0

Summa amortering -10 500 -750

Not 21

Justering av rörelsekapitalets förändring

Förråd mm -�0 1��

Fordringar -�0 01� � ���

Kortfristiga skulder 1� ��1 -1� �1�

Avgår fond VA o renhålln � ��� 0

Summa justering -2 651 -6 121

Not 22

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde ��� ��� �1� ���

Nyanskaffningar �� ��0 �1 ���

Årets avskrivningar -�0 ��1 -1� ��1

Nedskrivningar -10� -10

Utgående bokfört värde 442 944 434 359

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde ��� ��� ��� ���

Ackumulerade avskrivningar -��1 �1� -�10 ���

442 944 434 359

Anskaffningsvärde
Markreserv � ��� � ���

Verksamhetsfastigheter �0� ��0 ��� 1�0
Fastigheter för
affärsverksamhet �� 0�1 �� ���

Publika fastigheter �� ��1 �� ��1
Fastigheter för annan
verksamhet �� ��1 �� ���

Övriga fastigheter ��1 ��1

674 458 644 993

Ackumulerade avskrivningar

Verksamhetsfastigheter 1�1 ��� 1�� ���
Fastigheter för
affärsverksamhet �� ��� �0 ���

Publika fastigheter �� 0�� �0 �0�
Fastigheter för annan
verksamhet 1� 10� 1� ���

231 514 210 634

I de bokförda värdena ingår investeringar
som är pågående.

2007 2006

Not 23

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 1� �0� 1� ���

Nyanskaffningar � ��� � ���
Årets avskrivningar -� ��� -� ���

Nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 21 683 18 508

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde �� ��� �� ���

Ackumulerade avskrivningar -�� 0�1 -�� ���

21 683 18 508

Not 24

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i
kommunens koncernföretag � �00 � �00

Aktier och andelar i övrigt � 0�� 1 �1�

Vidareutbildning barnskötare �0� �10

Vägverket RV �� ��0 10 ��0

Tranemo Utvecklings AB 1� �00 1� �00

Summa 18 814 28 952

Not 25
Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Kommunförrådet 1�� ���

Oljeförråd ��� ��1

Orrefors Kristallskål 10 10

Konstverk 1� 1�
Exploateringsfastigheter som
ska avyttras ��� �00

Summa 1 194 1 134

Not 26

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar �� 1�� 1� ���
Interimsfordringar
(utgiftsförskott, inkomster) 1� 1�� � 1�1

Övriga kortfristiga fordringar 10 100 � ���

Summa kortfr fordringar 47 368 27 348

Not 27

Kassa och bank

Kassa 1 0

Bank �� �01 1� �1�

Summa kassa o bank 48 602 19 319
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2007 2006

Not 28

Eget kapital

Ingående eget kapital 1�� ��� 1�� ���

Byte av redovisningsprincip

Resultatfond VA � ��� 0

Resultatfond renhållning -1� 0
Justerat ingående eget
kapital 168 510 0

Årets resultat -�1 ��� -� 000

Utgående eget kapital 146 882 165 673

Anläggningskapital

Anläggningstillgångar ��� ��0 ��1 �1�
Långfristiga skulder,
avsättningar -�1� ��� -��� ���
Summa
anläggningskapital 168 804 222 367

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar �� 1�� �� �01

Kortfristiga skulder -11� 0�� -10� ���

Summa rörelskapital -21 922 -56 694

Summa eget kapital 146 882 165 673

Not 29

Avsättning för pensioner

Årets avsättning ��- � 0�� 1 0��

Avsättning löneskatt ��- ��1 ���

Finansiell kostnad ��- ��� ���

Årets avsättning -�� -��� � ���

Avsättning löneskatt -�� -��1 �01
3 216 5 344

Intjänat t o m 1��� �0� ��� 1�� ���
Förmånsbestämd
ålderspension 10 0�� � �01

PA-KL pensioner � ��� 1 ��0

Särskild avtalspension 1�� 1 1��

Efterlevandepension ��� ��1

Pensionsavsättning 216 753 184 065

Särskild löneskatt �� ��� �� ���
Pensionsavsättning inkl.
löneskatt 269 337 228 719

Not 30

Avsättningar

Gudarp � ��1 � ���

Änglarp 1� ��� 11 ���

Summa avsättningar 19 869 19 803

Not 31
Långfristiga skulder och leasingavtal

Borås Stad (riksväg ��) ��0 10 ��0

2007 2006

Låneskuld

Ingående låneskuld 0 0

Nyupplåning under året �� 000 0

Årets amorteringar 0 0

Summa låneskuld 25 000 0

Genomsnittsränta - -

Operationella leasingavtal

Avgifter inom ett år ��� ���
Avgifter senare än ett år men
inom fem år 1 �10 � ���

Avgifter senare än fem år 0 0

Finansiella leasingavtal

Tranemo kommun har inga finansiella leasingavtal.

Not 32

Kortfristiga skulder
Individuell del, pensioner 10 ��� � ��1

Individuell del, löneskatt � ��� � ���

Leverantörsskulder �� ��� �� 0��

Semesterlöneskuld �� 00� �� ���

Övertidsskuld � 1�� � 0��
Interimsskulder (inkomst-
förskott, utgiftsrester) �� ��� �� ���

Övriga kortfristiga skulder � �0� � �0�

Resultatfond VA -�1�� 0

Resultatfond renhållning ��� 0

Summa kortfr skulder 119 086 104 495

Not 33

Borgensförbindelser

Helägda/delägda bolag 1�1 ��� 1�� ���

Egna hem och småhus 1 �10 1 ���
Summa
borgensförbindelser 153 085 154 011

Tranemo kommun har i november �001, KF § ��, 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. �00�-1�-�1 upp-

gick detta lånebelopp till �� mkr (�00�-1�-�1: �1,� mkr).

Not 34

Förvaltade stiftelser

F A Nordqvists Donation ��� ���

Brunkes Donation �� ��

Brunkeparkens Fond �� ��

Lindgrens Donation �� ��

Samfond inom skolan ��� �1�

Social samfond 1�� 1�1
Adolf Johanssons Fond 1� 1�

Gunnar Johanssons Fond �� ��
Stiftelsen Bengt Claessons
Minne � ��� � ��1
Thomas Rundqvists �0-
årsfond �� ��
Summa förvaltade
stiftelser 6 876 7 558
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2007 2006

Återbetald utlåning

Vidareutbildning barnskötare �0� 0

Reverslån Tranemobostäder 0 1� �00
Ljungsarps Fastighets AB 0 ��0

Borås kommun RV �� 10 �00 ��0

Tranemo Utvecklings AB 0 � �00

Summa återbet utlåning 10 702 19 040

Not 20

Upplåning
Reverslån Kommuninvest �� 000 0

Summa upplåning 25 000 0

Amortering

Borås kommun RV �� -10 �00 -��0

Summa amortering -10 500 -750

Not 21

Justering av rörelsekapitalets förändring

Förråd mm -�0 1��

Fordringar -�0 01� � ���

Kortfristiga skulder 1� ��1 -1� �1�

Avgår fond VA o renhålln � ��� 0

Summa justering -2 651 -6 121

Not 22

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde ��� ��� �1� ���

Nyanskaffningar �� ��0 �1 ���

Årets avskrivningar -�0 ��1 -1� ��1

Nedskrivningar -10� -10

Utgående bokfört värde 442 944 434 359

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde ��� ��� ��� ���

Ackumulerade avskrivningar -��1 �1� -�10 ���

442 944 434 359

Anskaffningsvärde
Markreserv � ��� � ���

Verksamhetsfastigheter �0� ��0 ��� 1�0
Fastigheter för
affärsverksamhet �� 0�1 �� ���

Publika fastigheter �� ��1 �� ��1
Fastigheter för annan
verksamhet �� ��1 �� ���

Övriga fastigheter ��1 ��1

674 458 644 993

Ackumulerade avskrivningar

Verksamhetsfastigheter 1�1 ��� 1�� ���
Fastigheter för
affärsverksamhet �� ��� �0 ���

Publika fastigheter �� 0�� �0 �0�
Fastigheter för annan
verksamhet 1� 10� 1� ���

231 514 210 634

I de bokförda värdena ingår investeringar
som är pågående.

2007 2006

Not 23

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 1� �0� 1� ���

Nyanskaffningar � ��� � ���
Årets avskrivningar -� ��� -� ���

Nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 21 683 18 508

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde �� ��� �� ���

Ackumulerade avskrivningar -�� 0�1 -�� ���

21 683 18 508

Not 24

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i
kommunens koncernföretag � �00 � �00

Aktier och andelar i övrigt � 0�� 1 �1�

Vidareutbildning barnskötare �0� �10

Vägverket RV �� ��0 10 ��0

Tranemo Utvecklings AB 1� �00 1� �00

Summa 18 814 28 952

Not 25
Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Kommunförrådet 1�� ���

Oljeförråd ��� ��1

Orrefors Kristallskål 10 10

Konstverk 1� 1�
Exploateringsfastigheter som
ska avyttras ��� �00

Summa 1 194 1 134

Not 26

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar �� 1�� 1� ���
Interimsfordringar
(utgiftsförskott, inkomster) 1� 1�� � 1�1

Övriga kortfristiga fordringar 10 100 � ���

Summa kortfr fordringar 47 368 27 348

Not 27

Kassa och bank

Kassa 1 0

Bank �� �01 1� �1�

Summa kassa o bank 48 602 19 319
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2007 2006

Not 28

Eget kapital

Ingående eget kapital 1�� ��� 1�� ���

Byte av redovisningsprincip

Resultatfond VA � ��� 0

Resultatfond renhållning -1� 0
Justerat ingående eget
kapital 168 510 0

Årets resultat -�1 ��� -� 000

Utgående eget kapital 146 882 165 673

Anläggningskapital

Anläggningstillgångar ��� ��0 ��1 �1�
Långfristiga skulder,
avsättningar -�1� ��� -��� ���
Summa
anläggningskapital 168 804 222 367

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar �� 1�� �� �01

Kortfristiga skulder -11� 0�� -10� ���

Summa rörelskapital -21 922 -56 694

Summa eget kapital 146 882 165 673

Not 29

Avsättning för pensioner

Årets avsättning ��- � 0�� 1 0��

Avsättning löneskatt ��- ��1 ���

Finansiell kostnad ��- ��� ���

Årets avsättning -�� -��� � ���

Avsättning löneskatt -�� -��1 �01
3 216 5 344

Intjänat t o m 1��� �0� ��� 1�� ���
Förmånsbestämd
ålderspension 10 0�� � �01

PA-KL pensioner � ��� 1 ��0

Särskild avtalspension 1�� 1 1��

Efterlevandepension ��� ��1

Pensionsavsättning 216 753 184 065

Särskild löneskatt �� ��� �� ���
Pensionsavsättning inkl.
löneskatt 269 337 228 719

Not 30

Avsättningar

Gudarp � ��1 � ���

Änglarp 1� ��� 11 ���

Summa avsättningar 19 869 19 803

Not 31
Långfristiga skulder och leasingavtal

Borås Stad (riksväg ��) ��0 10 ��0

2007 2006

Låneskuld

Ingående låneskuld 0 0

Nyupplåning under året �� 000 0

Årets amorteringar 0 0

Summa låneskuld 25 000 0

Genomsnittsränta - -

Operationella leasingavtal

Avgifter inom ett år ��� ���
Avgifter senare än ett år men
inom fem år 1 �10 � ���

Avgifter senare än fem år 0 0

Finansiella leasingavtal

Tranemo kommun har inga finansiella leasingavtal.

Not 32

Kortfristiga skulder
Individuell del, pensioner 10 ��� � ��1

Individuell del, löneskatt � ��� � ���

Leverantörsskulder �� ��� �� 0��

Semesterlöneskuld �� 00� �� ���

Övertidsskuld � 1�� � 0��
Interimsskulder (inkomst-
förskott, utgiftsrester) �� ��� �� ���

Övriga kortfristiga skulder � �0� � �0�

Resultatfond VA -�1�� 0

Resultatfond renhållning ��� 0

Summa kortfr skulder 119 086 104 495

Not 33

Borgensförbindelser

Helägda/delägda bolag 1�1 ��� 1�� ���

Egna hem och småhus 1 �10 1 ���
Summa
borgensförbindelser 153 085 154 011

Tranemo kommun har i november �001, KF § ��, 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. �00�-1�-�1 upp-

gick detta lånebelopp till �� mkr (�00�-1�-�1: �1,� mkr).

Not 34

Förvaltade stiftelser

F A Nordqvists Donation ��� ���

Brunkes Donation �� ��

Brunkeparkens Fond �� ��

Lindgrens Donation �� ��

Samfond inom skolan ��� �1�

Social samfond 1�� 1�1
Adolf Johanssons Fond 1� 1�

Gunnar Johanssons Fond �� ��
Stiftelsen Bengt Claessons
Minne � ��� � ��1
Thomas Rundqvists �0-
årsfond �� ��
Summa förvaltade
stiftelser 6 876 7 558
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande Crister Persson (c)
Förvaltningschef Arne Willhammar

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� ��� �0 ��� �� 1�0

Kostnader -1�� ��� -1�� ��� -1�� ���

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-84 130 -82 034 -70 093

Kapitalkostnader -1� ��0 -1� ��� -1� 10�

UTFALL -103 980 -101 912 -89 195

Budgetanslag 101 �1� 101 �1� �0 1��

RESULTAT -2 068 0 944

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse
Samhällsbyggnadsavd,
personal mm � ��� � ��� ���
Lokalförsörjning 1� �0� 1� ��� -� 0��
Gator och vägar 10 ��� 1� ��� -� ���
VA, fjärrvärme och renhållning ��� -�� ���
Kostenhet 1� ��� 1� 1�� -1 �1�
Städenhet � 00� � ��� 1�0
Samhällsbyggn avd, övr � 1�� � �0� -�0
Kommunfullmäktige � 000 1 ��0 ��0
Kommunledning � ��� � ��� 1 ���
Kansliavdelningen 11 ��� 10 �00 1 ���
IT-avdelningen � ��� � ��� -10�
Ekonomiavdelningen � �01 � ��1 �0
Personalavdelningen � ��0 � ��� -��
Räddningstjänst � 100 � 1�� -��
SUMMA 101 912 103 980 -2 068

Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar för 2007 ett underskott
på 2,1 mkr.

Några större avvikelser
• Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 315 tkr

inte utnyttjats.
• Kostnaderna för kollektivtrafiken blev 770 tkr

lägre än budgeterat på grund av lägre ersättning
till Västtrafik.

• Inom ekonomiavdelningen har försäkringskost-
naderna blivit 380 tkr lägre och personalkostna-
derna 150 tkr lägre beroende på ”utlåning av 0,25
tjänst. Driftkostnaderna för ekonomisystemet
har blivit 440 tkr högre p.g.a. engångskostnader
för uppgradering.

• Personalavdelningen av under del av året haft
vakant tjänst.

• IT-verksamheten redovisar ett underskott på 103
tkr. Orsaken härtill är merkostnader i samband
med flytten av IT-avdelningen och omsorgsför-
valtningen såsom dataförbindelse, IP telefoner m
m.

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

• Fastighetsförvaltningen uppvisar ett underskott
på 3 029 tkr. Orsakerna till underskottet står att
söka i många olika delar. Ca 2 300 tkr härrör från
driften varav bland annat kan följande nämnas
minskade hyresintäkter för Vårdcentralen efter
omförhandlat hyresavtal, efterfakturerad elkost-
nad från 2005 för Solgårds sjukhem, obudgetera-
de kostnader för Rosa huset, outhyrda lokaler i
Limmareds station, Kindbo och Storgatan i
Grimsås. Ca 700 tkr härrör från underhållssidan

varav bland annat kan nämnas akuta åtgärder för
läckande tak på Limmareds skola, upprustning av
storkök för myndighetskrav samt akuta åtgärder på
simbassängen i Grimsås.

• För samhällsbyggnadsavdelningen redovisas ett
överskott på ca 740 tkr. Överskottet beror på att ett
antal tjänster varit helt eller delvis vakanta under
året.

• För exploateringsfastigheter är resultatet ett under-
skott på 162 tkr beroende på utredning av exploate-
ringsmark i Limmared som använts som ”tipp” för
byggmaterial.

• Resultatet för kostenheten är ett underskott på ca
1 900 tkr. Detta beror bl a på att överförda medel i
och med omorganisationen inte varit tillräckliga. För
att få upp standarden på köken till en godtagbar nivå
har kostenhetens kostnader för bl a inventarier,
städmaterial och arbetskläder blivit avsevärt högre än
vad som avsatts. Dessutom har kostnaderna för
myndighetstillsyn ökat med 150 tkr. Lönekostnader-
na har blivit högre än budgeterat, av vilka 500 tkr är
hänförliga till tjänsten som kostchef vilken ej täckts i
budget.
Besparingar har inte kunnat genomföras i planerad
takt, dels för att personalomsättningen varit relativt
stor, men också för att kunna genomföra föränd-
ringarna i en takt som ger en positiv känsla hos per-
sonal och brukare.

• Gatu- och vägverksamheten redovisar ett underskott
på 2 260 tkr. Underskottet beror på högre kostnader
belysning än budgeterat, samt kostnader för GC-
vägar. En översyn har genomförts av belysnings-
verksamheten och i budget 2008 och 2009 har inve-
steringsmedel avsatts för utbyte till lågenergiarmatu-
rer.

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse

��

• För vatten och avlopp redovisas ett överskott på
ca 680 tkr. Intäkterna har blivit ca 450 tkr högre
än budgeterat beroende på att förbrukningen
ökat betydligt jämfört med 2006. Kapitalkostna-
derna har dessutom blivit ca 500 tkr lägre än
budget på grund av att investeringar inte utförts i
den takt som planerats.

• Intäkterna för sophämtning har blivit lägre än
budgeterat. Detta beror främst på att fler abon-
nenter än väntat har ändrat abonnemangsform
från ej kompostering till komposteringsabonne-
mang. Underskottet kompenseras dock med
ökade intäkter från försäljningen av skrot. Verk-
samhetens kostnader har sjunkit, detta beror
bland annat på minskade transportkostnader, av-
fallet komprimeras bättre sedan två stycken
”Roll-Pack” installerats på återvinningscentralen.
Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på
ca 575 tkr för år 2007.

• Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett överskott
på ca 930 tkr. Trots att temperaturen varit rela-
tivt hög under 2007, har den blåsiga hösten och
vintern medfört att försäljningen av fjärrvärme
kommit upp i nivå med budget. Fjärrvärmeper-
sonal har under året även arbetat med energibe-
sparande åtgärder på kommunens fastigheter, vil-
ket inneburit att personalkostnaderna för fjärr-
värmen blivit lägre än budgeterat.

• För översiktlig planering är resultatet ett över-
skott på 190 tkr.

Årets verksamhet
Avdelningen berördes av den organisationsförändring
som genomförts på kommunstyrelseförvaltningen.
En överförmyndarnämnd har inrättas. Tjänsten som
näringslivssekretare har ersatts med en näringslivsan-
svarig tillika VD för Tranemo Utvecklings AB. Den
nyinrättade tjänsten som säkerhets- och kollektivtra-
fiksamordnare tillsattes under året. Dessutom har
tjänsterna som verkställande tjänsteman i samord-
ningsförbundet Tranemo och Ulricehamn och EU-
samordnare tillkommit.

Verksamheten på kansliavdelningen vad gäller ären-
dehantering och nämndsadministration har bedrivits i
planerad omfattning. Antalet ärenden har ökat kraf-
tigt vilket beror på förändrade rutiner samt en medve-
ten inriktning mot att göra fler ärenden offentliga.
Eftersom en stor del av det centrala informations-
och samordningsansvaret för kommunens arbete vid
en extraordinär händelse ligger på avdelningen präg-
lades verksamheten de första månaderna 2007 av
krishantering och efterbearbetning av stormen Per.

Ny grafisk profil med ny logotyp har tagits fram och
antagits av kommunstyrelsen. En informationspolicy
har utarbetats. Kommunalt Forum har kommit ut
planenligt tre gånger under året. Tranemo kommuns
hemsida har uppdaterats kontinuerligt.

Genom seminarium med kommunstyrelsen och led-
ningsgruppen har arbetet med att ta fram en marknadsfö-
ringsplan påbörjats.

I kontakterna med företagen har under året även led-
ningsgruppen engagerats. Näringslivsrådets struktur har
diskuterats under året och rådet har nu fått en bredare
sammansättning.

Höstterminen började med en gemensam studiedag för
lärare på högstadiet och gymnasiet där en utvecklad sam-
verkan mellan skolan och kommunens företag lyftes upp
och där flera företag deltog.

För tredje året i rad har Tranemo kommun haft en hel-
årsöppen turistbyrå.

Samarbetet med Svenljunga kommun har fortsatt och
intensifierats. Samarbetet med de övriga Sjuhäradskom-
munerna har fortsatt och upplevs som positivt. I huvud-
sak gäller samarbetet gemensam planering, annonsering,
presentation och utgivning av broschyrer. Samarbete med
Västsvenska Turistrådet sker främst genom Sjuhärads-
gruppen.

Ett samarbete sker med Sjuhärads hushållningssällskap,
Leader+, Länsbygderådet mm för att få till stånd en
positiv utveckling av landsbygden i kommunen.

Tio byalag/samhällsföreningar har skrivit en utvecklings-
plan under de senaste åren. Träffar äger rum med alla
byalag.

Arbetet har under året fortsatt med att tillsammans med
Västtrafik försöka utveckla kollektivtrafiken i kommu-
nen.

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

Överförmyndare och gode män är en väsentlig verksam-
het med växande behov.

IT avdelningens arbete har under året till stor del gått
enligt planeringen, under året flyttades verksamheten
över till nya lokaler som är mer anpassade för verksamhe-
ten.

Den fortsatts satsningen med bärbara datorer till gymna-
sieelever innebar att vi under året fått ytterligare 130
bärbara elevdatorer att hantera. Genom den struktur som
utarbetats för att effektivisera drift av arbetsstationer har
utökning kunnat genomföras utan att extra resurser av-
sats för avdelningens verksamhet.

Kommunens satsning på bredband som beslutades under
2006 har slutförts och idag erbjuds bredbandsanslutning
på samtliga telestationer i Tranemo kommun med undan-
tag för 2 telestationer.

Arbetet med stöd åt långtidssjukskrivna har fortsatt ge-
nom dels handledda träffar där en personalhandläggare
lett aktiviteten och dels genom utbildning i stresshanter-
ing ledd av Boråshälsan.

Tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad bedrivs
projektet Ökad hälsa.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande Crister Persson (c)
Förvaltningschef Arne Willhammar

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� ��� �0 ��� �� 1�0

Kostnader -1�� ��� -1�� ��� -1�� ���

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-84 130 -82 034 -70 093

Kapitalkostnader -1� ��0 -1� ��� -1� 10�

UTFALL -103 980 -101 912 -89 195

Budgetanslag 101 �1� 101 �1� �0 1��

RESULTAT -2 068 0 944

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse
Samhällsbyggnadsavd,
personal mm � ��� � ��� ���
Lokalförsörjning 1� �0� 1� ��� -� 0��
Gator och vägar 10 ��� 1� ��� -� ���
VA, fjärrvärme och renhållning ��� -�� ���
Kostenhet 1� ��� 1� 1�� -1 �1�
Städenhet � 00� � ��� 1�0
Samhällsbyggn avd, övr � 1�� � �0� -�0
Kommunfullmäktige � 000 1 ��0 ��0
Kommunledning � ��� � ��� 1 ���
Kansliavdelningen 11 ��� 10 �00 1 ���
IT-avdelningen � ��� � ��� -10�
Ekonomiavdelningen � �01 � ��1 �0
Personalavdelningen � ��0 � ��� -��
Räddningstjänst � 100 � 1�� -��
SUMMA 101 912 103 980 -2 068

Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar för 2007 ett underskott
på 2,1 mkr.

Några större avvikelser
• Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 315 tkr

inte utnyttjats.
• Kostnaderna för kollektivtrafiken blev 770 tkr

lägre än budgeterat på grund av lägre ersättning
till Västtrafik.

• Inom ekonomiavdelningen har försäkringskost-
naderna blivit 380 tkr lägre och personalkostna-
derna 150 tkr lägre beroende på ”utlåning av 0,25
tjänst. Driftkostnaderna för ekonomisystemet
har blivit 440 tkr högre p.g.a. engångskostnader
för uppgradering.

• Personalavdelningen av under del av året haft
vakant tjänst.

• IT-verksamheten redovisar ett underskott på 103
tkr. Orsaken härtill är merkostnader i samband
med flytten av IT-avdelningen och omsorgsför-
valtningen såsom dataförbindelse, IP telefoner m
m.

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

• Fastighetsförvaltningen uppvisar ett underskott
på 3 029 tkr. Orsakerna till underskottet står att
söka i många olika delar. Ca 2 300 tkr härrör från
driften varav bland annat kan följande nämnas
minskade hyresintäkter för Vårdcentralen efter
omförhandlat hyresavtal, efterfakturerad elkost-
nad från 2005 för Solgårds sjukhem, obudgetera-
de kostnader för Rosa huset, outhyrda lokaler i
Limmareds station, Kindbo och Storgatan i
Grimsås. Ca 700 tkr härrör från underhållssidan

varav bland annat kan nämnas akuta åtgärder för
läckande tak på Limmareds skola, upprustning av
storkök för myndighetskrav samt akuta åtgärder på
simbassängen i Grimsås.

• För samhällsbyggnadsavdelningen redovisas ett
överskott på ca 740 tkr. Överskottet beror på att ett
antal tjänster varit helt eller delvis vakanta under
året.

• För exploateringsfastigheter är resultatet ett under-
skott på 162 tkr beroende på utredning av exploate-
ringsmark i Limmared som använts som ”tipp” för
byggmaterial.

• Resultatet för kostenheten är ett underskott på ca
1 900 tkr. Detta beror bl a på att överförda medel i
och med omorganisationen inte varit tillräckliga. För
att få upp standarden på köken till en godtagbar nivå
har kostenhetens kostnader för bl a inventarier,
städmaterial och arbetskläder blivit avsevärt högre än
vad som avsatts. Dessutom har kostnaderna för
myndighetstillsyn ökat med 150 tkr. Lönekostnader-
na har blivit högre än budgeterat, av vilka 500 tkr är
hänförliga till tjänsten som kostchef vilken ej täckts i
budget.
Besparingar har inte kunnat genomföras i planerad
takt, dels för att personalomsättningen varit relativt
stor, men också för att kunna genomföra föränd-
ringarna i en takt som ger en positiv känsla hos per-
sonal och brukare.

• Gatu- och vägverksamheten redovisar ett underskott
på 2 260 tkr. Underskottet beror på högre kostnader
belysning än budgeterat, samt kostnader för GC-
vägar. En översyn har genomförts av belysnings-
verksamheten och i budget 2008 och 2009 har inve-
steringsmedel avsatts för utbyte till lågenergiarmatu-
rer.
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• För vatten och avlopp redovisas ett överskott på
ca 680 tkr. Intäkterna har blivit ca 450 tkr högre
än budgeterat beroende på att förbrukningen
ökat betydligt jämfört med 2006. Kapitalkostna-
derna har dessutom blivit ca 500 tkr lägre än
budget på grund av att investeringar inte utförts i
den takt som planerats.

• Intäkterna för sophämtning har blivit lägre än
budgeterat. Detta beror främst på att fler abon-
nenter än väntat har ändrat abonnemangsform
från ej kompostering till komposteringsabonne-
mang. Underskottet kompenseras dock med
ökade intäkter från försäljningen av skrot. Verk-
samhetens kostnader har sjunkit, detta beror
bland annat på minskade transportkostnader, av-
fallet komprimeras bättre sedan två stycken
”Roll-Pack” installerats på återvinningscentralen.
Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på
ca 575 tkr för år 2007.

• Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett överskott
på ca 930 tkr. Trots att temperaturen varit rela-
tivt hög under 2007, har den blåsiga hösten och
vintern medfört att försäljningen av fjärrvärme
kommit upp i nivå med budget. Fjärrvärmeper-
sonal har under året även arbetat med energibe-
sparande åtgärder på kommunens fastigheter, vil-
ket inneburit att personalkostnaderna för fjärr-
värmen blivit lägre än budgeterat.

• För översiktlig planering är resultatet ett över-
skott på 190 tkr.

Årets verksamhet
Avdelningen berördes av den organisationsförändring
som genomförts på kommunstyrelseförvaltningen.
En överförmyndarnämnd har inrättas. Tjänsten som
näringslivssekretare har ersatts med en näringslivsan-
svarig tillika VD för Tranemo Utvecklings AB. Den
nyinrättade tjänsten som säkerhets- och kollektivtra-
fiksamordnare tillsattes under året. Dessutom har
tjänsterna som verkställande tjänsteman i samord-
ningsförbundet Tranemo och Ulricehamn och EU-
samordnare tillkommit.

Verksamheten på kansliavdelningen vad gäller ären-
dehantering och nämndsadministration har bedrivits i
planerad omfattning. Antalet ärenden har ökat kraf-
tigt vilket beror på förändrade rutiner samt en medve-
ten inriktning mot att göra fler ärenden offentliga.
Eftersom en stor del av det centrala informations-
och samordningsansvaret för kommunens arbete vid
en extraordinär händelse ligger på avdelningen präg-
lades verksamheten de första månaderna 2007 av
krishantering och efterbearbetning av stormen Per.

Ny grafisk profil med ny logotyp har tagits fram och
antagits av kommunstyrelsen. En informationspolicy
har utarbetats. Kommunalt Forum har kommit ut
planenligt tre gånger under året. Tranemo kommuns
hemsida har uppdaterats kontinuerligt.

Genom seminarium med kommunstyrelsen och led-
ningsgruppen har arbetet med att ta fram en marknadsfö-
ringsplan påbörjats.

I kontakterna med företagen har under året även led-
ningsgruppen engagerats. Näringslivsrådets struktur har
diskuterats under året och rådet har nu fått en bredare
sammansättning.

Höstterminen började med en gemensam studiedag för
lärare på högstadiet och gymnasiet där en utvecklad sam-
verkan mellan skolan och kommunens företag lyftes upp
och där flera företag deltog.

För tredje året i rad har Tranemo kommun haft en hel-
årsöppen turistbyrå.

Samarbetet med Svenljunga kommun har fortsatt och
intensifierats. Samarbetet med de övriga Sjuhäradskom-
munerna har fortsatt och upplevs som positivt. I huvud-
sak gäller samarbetet gemensam planering, annonsering,
presentation och utgivning av broschyrer. Samarbete med
Västsvenska Turistrådet sker främst genom Sjuhärads-
gruppen.

Ett samarbete sker med Sjuhärads hushållningssällskap,
Leader+, Länsbygderådet mm för att få till stånd en
positiv utveckling av landsbygden i kommunen.

Tio byalag/samhällsföreningar har skrivit en utvecklings-
plan under de senaste åren. Träffar äger rum med alla
byalag.

Arbetet har under året fortsatt med att tillsammans med
Västtrafik försöka utveckla kollektivtrafiken i kommu-
nen.

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

Överförmyndare och gode män är en väsentlig verksam-
het med växande behov.

IT avdelningens arbete har under året till stor del gått
enligt planeringen, under året flyttades verksamheten
över till nya lokaler som är mer anpassade för verksamhe-
ten.

Den fortsatts satsningen med bärbara datorer till gymna-
sieelever innebar att vi under året fått ytterligare 130
bärbara elevdatorer att hantera. Genom den struktur som
utarbetats för att effektivisera drift av arbetsstationer har
utökning kunnat genomföras utan att extra resurser av-
sats för avdelningens verksamhet.

Kommunens satsning på bredband som beslutades under
2006 har slutförts och idag erbjuds bredbandsanslutning
på samtliga telestationer i Tranemo kommun med undan-
tag för 2 telestationer.

Arbetet med stöd åt långtidssjukskrivna har fortsatt ge-
nom dels handledda träffar där en personalhandläggare
lett aktiviteten och dels genom utbildning i stresshanter-
ing ledd av Boråshälsan.

Tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad bedrivs
projektet Ökad hälsa.



��

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse

��

Under året har arbetet varit intensivt med det nya
PA-systemet, som kommer att tas i drift från och
med den 1 maj 2008. Det är en stor förändring som
kräver mycket resurser och stora arbetsinsatser.

Aktivitetsarbete med de långtidssjukskrivna har fort-
satt även detta år

Tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund har
Tranemo deltagit i ett projekt med stöd av Europeis-
ka socialfonden, där kökspersonal, hantverkare, vakt-
mästare och lokalvårdare har fått genomgå olika
utbildningar inom sitt område. Utbildningarna har
skett dels i Tranemo och dels i Borås.

Byggstenens verksamhet bedrivs numera utifrån
överenskommelse med det finansiella samordnings-
förbundet.

Den nya vaktmästeriorganisationen vilken innebar att
samtliga vaktmästare tillhör samhällsbyggnadsavdel-
ningen började gälla vid halvårsskiftet. Under hösten
har mycket tid och möda lagts på att organisera verk-
samheten i arbetslag.

Vid halvårsskiftet överfördes samtliga lokalvårdare till
en ny städenhet under samhällsbyggnadsavdelningen.
Tjänsten som städledare utökades samtidigt från
halvtid till heltid.

Kostverksamheten har fokuserat på ett ökat samarbe-
te mellan köken. Samordningen har utvecklats vilket
främjar bl a inköp och vikarieanskaffning. Kvaliteten
på maten i Tranemo kommun är mycket god. För att
säkerställa att kraven uppfylls på mat som transporte-
ras långa sträckor samt under lång tid har provverk-
samhet genomförts med kyld mat till pensionärer
som bor hemma. Projektering för ombyggnad av
Dalstorpskolans kök till att producera kyld mat har
pågått. Ombyggnationen beräknas starta under våren
2008.

Under året har en satsning på utrustning till köken
gjorts. Många kök är i dåligt skick och saknas utrust-
ning för att klara myndighetskraven. Flera kök har t
ex fått datorer för att underlätta det administrativa
arbetet samt kommunikationen. En hel del hjälpme-
del för att klara det dagliga arbetet har köpts, detta för
att förbättra arbetsmiljön för kökspersonalen vilket
även ökar kvaliteten på verksamheten.

Kommunens kostverksamhet har fått en tydlig identi-
tet med en samlad organisation, vilket bidragit till en
ökad arbetsgemenskap mellan kostpersonalen.

Uppröjningen efter stormen Per pågick fram till
sommaren. Under hösten har röjning och gallring av
kvarvarande skog prioriterats. Stor vikt har också
lagts vid att upptäcka angrepp från barkborren. Fram-
tida skador ser ut att bli stora.

Tjänsten som gatuingenjör tillsattes i augusti efter att
ha varit vakant under våren, vilket har inneburit att
verksamheten ”tappat fart” detta år.

Trafiksäkerhetsåtgärder som bl a förhöjda övergångs-
ställen, bussvändslinga vid Sjötofta skola mm har

färdigställts under 2007. Ett flertal gator har förstärkts
med nytt material och beläggning bl a Ek- och Dalgatan i
Uddebo, Kvarn-, Björk- och Furuvägen i Dalstorp, Järn-
vägsgatan i Grimsås samt Rönngatan i Tranemo.

Asfaltering av banvallen mellan Tranemo och Ambjör-
narp som skulle ha utförts under hösten kommer istället
att ske under våren 2008. Vissa trafiksäkerhetsåtgärder
samt toppbeläggningar hann heller inte utföras utan
kommer att färdigställas under våren.

Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på lek-
platserna har fortsatt under 2007. Arbetet består i huvud-
sak av att helrenovera lekplatserna så att de kan uppfylla
gällande säkerhetskrav. Fem lekplatser i Tranemo, Hula-
red, Månstad, Ambjörnarp, Sjötofta och Åsalyckan i
Nittorp har under året helrenoverats.

Under 2007 påbörjades arbetet med att bygga överfö-
ringsledningar mellan Tranemo och Ambjörnarp samt
Limmared och Månstad.

Avtalet avseende slamtömningar inom kommunen har
förlängts med 24 månader och löper nu fram till och med
2010-03-31. För att få en sammanhängande avtalsperiod
för insamling, förbränning samt transport av hushållsav-
fall har de två sistnämnda avtalen förlängts och löper nu
fram till och med 2008-12-31.

Projekteringsarbete pågår för att under våren 2008 kunna
presentera förslag på lokalisering och layout av ny ÅVC.

Vid samrådsmöte informerade Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen om att de från och med januari 2008
kommer att lägga ner tre stycken återvinningsstationer i
Tranemo kommun; Ölsremma, Nittorp samt Sjötofta.
Skälet är att för små mängder samlas in, materialet blir
liggande för länge i containrarna och konsekvensen blir
att det blir förstört. Efter diskussioner beslutades att
stationen i Ölsremma försvinner från och med 2008.
Nittorp och Sjötofta blir kvar tillsvidare, en utvärdering
skall göras under hösten 2008.

Under 2007 har utbyggnad av fjärrvärmen endast pågått i
Tranemo där 53 villor har anslutits till nätet.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention
Extra resurser har även 2007 avsatts för ombyggnad av
lekplatser.

En ”cykla mera” kampanj har dragits igång under hösten
vilken bl a kommer att inrikta sig på att få fler skolbarn
att välja att cykla till skolan.

Åtgärder vid skolor har utförts för att höja trafiksäkerhe-
ten för skolbarnen.

Arbetet med att leva upp mot svenska riktlinjer för skol-
måltider har fortsatt under 2007. Stort fokus på ökad
valmöjlighet, alternativrätter, stora salladsbufféer samt
ökning av ekologiska varor och säsongsanpassade mat-
sedlar. Kostråd kommer att upprättas på samtliga skolor
för att elevernas inflytande kring maten samt måltidssitu-
ationen ska främjas.
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Måluppfyllelse
Tranemo deltar tillsammans med Gislaved, Gnosjö,
Värnamo och Svenljunga kommuner i det jämförande
kvalitetsnätverket Gränslös.

Under 2007 har nätverket redovisat en rapport: ”Fri-
tid – på medborgarens villkor?”, en analys av kom-
munens fritidsverksamhet ur medborgarperspektiv. I
rapporten jämförs verksamheten i de fem kommu-
nerna. Numera ingår även Hylte kommun i nätverket.

I december 2006 analyserades kommunen med hjälp
av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett
verktyg för utvärdering och analys av kommunens
sätt att arbeta. Rapporten redovisades i februari 2007.
I särskilt beslut har redovisats de åtgärder som ska
genomföras med anledning av rapporten.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal över-
gripande mål för god ekonomisk hushållning för
2007.
• De lokala företagarnas omdöme om företagskli-

matet ska vara så bra att Tranemo kommun ran-
kas bland de 40 bästa i landet i denna del av
Svenskt Näringslivs årliga undersökning. I un-
dersökningen som presenterades 2007 rankades
Tranemo som nr 37 i landet i denna del.

• År 2012 skall sjukfrånvaron i organisationen
Tranemo kommun vara så låg att den är bland de
fem lägsta av landets samtliga kommuner. Del-
målet för år 2007 är att sjukfrånvaron i organisa-
tionen ska minska med 0,25 procentenheter jäm-
fört med året innan. År 2007 uppgick sjukfrånva-
ron till 5,5 % vilket var en liten minskning jäm-
fört med året innan då frånvaron var 5,7 %.

• Andelen anställda med heltidsanställning ska öka
med minst fem procentenheter under 2007 och
samtidigt ska antalet timanställda minska med
fem procentenheter.
Andelen heltidsanställda (per den 1 november)
har inte förändrats sedan förra året.
Andelen timanställda har i ett tvåårigt perspektiv
minskat med 18,9%. Förändringen mellan 1/1
2007 och 1/1 2008 är dock en mindre ökning
med 3,8 %.

• Andelen invånare i kommunen som känner sig
otrygga när de går ut ensamma sent en kväll i
området där de bor ska uppgå till högst nio pro-
cent 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 %. Någon ny mätning har inte genom-
förts 2007. Mätningarna kommer troligtvis i fort-
sättning att genomföras vartannat år.

• Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastig-
heterna ska vara högst 2 %. Andelen vakanta lo-
kaler var vid årsskiftet 2,9 %. Främsta orsaken
Kindbo som står för 1,9 %.

• Mängden avfall som vägs in till deponi eller för
vidaretransport till förbränning skall uppgå till
högst 205 kg/hushåll. För 2007 blev resultatet

208 kg/invånare. Detta är samma som 2006 vilket
innebär att mängden hushållsavfall inte ökat.

• År 2012 skall ingen av de lokaler som används för
kommunens verksamhet utnyttja olja för uppvärm-
ning. Oljeuppvärmda lokaler skall konverteras till
mer miljövänliga uppvärmningsalternativ, t ex fjärr-
värme, pellets, värmepump etc. Delmålet för år 2007
var att konvertera minst 5 400 kvm lokalyta från ol-
jeuppvärmning till ett miljövänligare alternativ. Re-
sultatet blev att ca 5 000 kvm konverterades till pel-
lets-uppvärmning.

Framtiden
Den nya grafiska profilen och informationspolicyn ska
förankras i organisationen. En marknadsplan ska tas
fram.

Arbetet med att få till stånd en attraktiv och anpassad
kollektivtrafik fortsätter.

Nya system för personaladministration och löner kom-
mer att tas i bruk 2008.

Ombyggnad respektive upprustning kommer under 2008
att ske av köken på Dalstorpsskolan, Ljungsarpsskolan
och Tranängskolan. Då detta är klart kommer köksstruk-
turen att omarbetas.

Under 2008 och 2009 kommer utbyte att ske av samtliga
gatubelysningsarmaturer till lågenergilampor.

Banvallsprojektet kommer att fortsätta till Ambjörnarp
och Månstad. Ett samarbetsprojekt mellan Tranemo,
Svenljunga, Borås och Ulricehamn pågår, målet är att
binda ihop de fyra kommunerna med cykelleder.

Arbetet med att upprusta lekplatser för att få en säker
lekmiljö fortsätter.

Investeringar gällande va-verk och ledningar fortsätter
enligt VA-strategiplanen. Arbetet med överföringsledning
mellan Limmared och Månstad kommer att påbörjas
under våren 2008.

Under våren 2008 kommer Tranemo och Svenljunga
kommuner gemensamt att förbereda upphandling av
insamling, förbränning samt transporter av hushållsavfall,
avtalsperioden gäller från och med 2009-01-01.

Under 2008 kommer arbetet med att bygga ett fjärrvär-
menät i Limmared att påbörjas. Spillvärme från Ardagh
Glass kommer att tas tillvara, en överföringsledning till
Tranemo kommer att byggas.
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Under året har arbetet varit intensivt med det nya
PA-systemet, som kommer att tas i drift från och
med den 1 maj 2008. Det är en stor förändring som
kräver mycket resurser och stora arbetsinsatser.

Aktivitetsarbete med de långtidssjukskrivna har fort-
satt även detta år

Tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund har
Tranemo deltagit i ett projekt med stöd av Europeis-
ka socialfonden, där kökspersonal, hantverkare, vakt-
mästare och lokalvårdare har fått genomgå olika
utbildningar inom sitt område. Utbildningarna har
skett dels i Tranemo och dels i Borås.

Byggstenens verksamhet bedrivs numera utifrån
överenskommelse med det finansiella samordnings-
förbundet.

Den nya vaktmästeriorganisationen vilken innebar att
samtliga vaktmästare tillhör samhällsbyggnadsavdel-
ningen började gälla vid halvårsskiftet. Under hösten
har mycket tid och möda lagts på att organisera verk-
samheten i arbetslag.

Vid halvårsskiftet överfördes samtliga lokalvårdare till
en ny städenhet under samhällsbyggnadsavdelningen.
Tjänsten som städledare utökades samtidigt från
halvtid till heltid.

Kostverksamheten har fokuserat på ett ökat samarbe-
te mellan köken. Samordningen har utvecklats vilket
främjar bl a inköp och vikarieanskaffning. Kvaliteten
på maten i Tranemo kommun är mycket god. För att
säkerställa att kraven uppfylls på mat som transporte-
ras långa sträckor samt under lång tid har provverk-
samhet genomförts med kyld mat till pensionärer
som bor hemma. Projektering för ombyggnad av
Dalstorpskolans kök till att producera kyld mat har
pågått. Ombyggnationen beräknas starta under våren
2008.

Under året har en satsning på utrustning till köken
gjorts. Många kök är i dåligt skick och saknas utrust-
ning för att klara myndighetskraven. Flera kök har t
ex fått datorer för att underlätta det administrativa
arbetet samt kommunikationen. En hel del hjälpme-
del för att klara det dagliga arbetet har köpts, detta för
att förbättra arbetsmiljön för kökspersonalen vilket
även ökar kvaliteten på verksamheten.

Kommunens kostverksamhet har fått en tydlig identi-
tet med en samlad organisation, vilket bidragit till en
ökad arbetsgemenskap mellan kostpersonalen.

Uppröjningen efter stormen Per pågick fram till
sommaren. Under hösten har röjning och gallring av
kvarvarande skog prioriterats. Stor vikt har också
lagts vid att upptäcka angrepp från barkborren. Fram-
tida skador ser ut att bli stora.

Tjänsten som gatuingenjör tillsattes i augusti efter att
ha varit vakant under våren, vilket har inneburit att
verksamheten ”tappat fart” detta år.

Trafiksäkerhetsåtgärder som bl a förhöjda övergångs-
ställen, bussvändslinga vid Sjötofta skola mm har

färdigställts under 2007. Ett flertal gator har förstärkts
med nytt material och beläggning bl a Ek- och Dalgatan i
Uddebo, Kvarn-, Björk- och Furuvägen i Dalstorp, Järn-
vägsgatan i Grimsås samt Rönngatan i Tranemo.

Asfaltering av banvallen mellan Tranemo och Ambjör-
narp som skulle ha utförts under hösten kommer istället
att ske under våren 2008. Vissa trafiksäkerhetsåtgärder
samt toppbeläggningar hann heller inte utföras utan
kommer att färdigställas under våren.

Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på lek-
platserna har fortsatt under 2007. Arbetet består i huvud-
sak av att helrenovera lekplatserna så att de kan uppfylla
gällande säkerhetskrav. Fem lekplatser i Tranemo, Hula-
red, Månstad, Ambjörnarp, Sjötofta och Åsalyckan i
Nittorp har under året helrenoverats.

Under 2007 påbörjades arbetet med att bygga överfö-
ringsledningar mellan Tranemo och Ambjörnarp samt
Limmared och Månstad.

Avtalet avseende slamtömningar inom kommunen har
förlängts med 24 månader och löper nu fram till och med
2010-03-31. För att få en sammanhängande avtalsperiod
för insamling, förbränning samt transport av hushållsav-
fall har de två sistnämnda avtalen förlängts och löper nu
fram till och med 2008-12-31.

Projekteringsarbete pågår för att under våren 2008 kunna
presentera förslag på lokalisering och layout av ny ÅVC.

Vid samrådsmöte informerade Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen om att de från och med januari 2008
kommer att lägga ner tre stycken återvinningsstationer i
Tranemo kommun; Ölsremma, Nittorp samt Sjötofta.
Skälet är att för små mängder samlas in, materialet blir
liggande för länge i containrarna och konsekvensen blir
att det blir förstört. Efter diskussioner beslutades att
stationen i Ölsremma försvinner från och med 2008.
Nittorp och Sjötofta blir kvar tillsvidare, en utvärdering
skall göras under hösten 2008.

Under 2007 har utbyggnad av fjärrvärmen endast pågått i
Tranemo där 53 villor har anslutits till nätet.

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention
Extra resurser har även 2007 avsatts för ombyggnad av
lekplatser.

En ”cykla mera” kampanj har dragits igång under hösten
vilken bl a kommer att inrikta sig på att få fler skolbarn
att välja att cykla till skolan.

Åtgärder vid skolor har utförts för att höja trafiksäkerhe-
ten för skolbarnen.

Arbetet med att leva upp mot svenska riktlinjer för skol-
måltider har fortsatt under 2007. Stort fokus på ökad
valmöjlighet, alternativrätter, stora salladsbufféer samt
ökning av ekologiska varor och säsongsanpassade mat-
sedlar. Kostråd kommer att upprättas på samtliga skolor
för att elevernas inflytande kring maten samt måltidssitu-
ationen ska främjas.
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Måluppfyllelse
Tranemo deltar tillsammans med Gislaved, Gnosjö,
Värnamo och Svenljunga kommuner i det jämförande
kvalitetsnätverket Gränslös.

Under 2007 har nätverket redovisat en rapport: ”Fri-
tid – på medborgarens villkor?”, en analys av kom-
munens fritidsverksamhet ur medborgarperspektiv. I
rapporten jämförs verksamheten i de fem kommu-
nerna. Numera ingår även Hylte kommun i nätverket.

I december 2006 analyserades kommunen med hjälp
av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett
verktyg för utvärdering och analys av kommunens
sätt att arbeta. Rapporten redovisades i februari 2007.
I särskilt beslut har redovisats de åtgärder som ska
genomföras med anledning av rapporten.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal över-
gripande mål för god ekonomisk hushållning för
2007.
• De lokala företagarnas omdöme om företagskli-

matet ska vara så bra att Tranemo kommun ran-
kas bland de 40 bästa i landet i denna del av
Svenskt Näringslivs årliga undersökning. I un-
dersökningen som presenterades 2007 rankades
Tranemo som nr 37 i landet i denna del.

• År 2012 skall sjukfrånvaron i organisationen
Tranemo kommun vara så låg att den är bland de
fem lägsta av landets samtliga kommuner. Del-
målet för år 2007 är att sjukfrånvaron i organisa-
tionen ska minska med 0,25 procentenheter jäm-
fört med året innan. År 2007 uppgick sjukfrånva-
ron till 5,5 % vilket var en liten minskning jäm-
fört med året innan då frånvaron var 5,7 %.

• Andelen anställda med heltidsanställning ska öka
med minst fem procentenheter under 2007 och
samtidigt ska antalet timanställda minska med
fem procentenheter.
Andelen heltidsanställda (per den 1 november)
har inte förändrats sedan förra året.
Andelen timanställda har i ett tvåårigt perspektiv
minskat med 18,9%. Förändringen mellan 1/1
2007 och 1/1 2008 är dock en mindre ökning
med 3,8 %.

• Andelen invånare i kommunen som känner sig
otrygga när de går ut ensamma sent en kväll i
området där de bor ska uppgå till högst nio pro-
cent 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 %. Någon ny mätning har inte genom-
förts 2007. Mätningarna kommer troligtvis i fort-
sättning att genomföras vartannat år.

• Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastig-
heterna ska vara högst 2 %. Andelen vakanta lo-
kaler var vid årsskiftet 2,9 %. Främsta orsaken
Kindbo som står för 1,9 %.

• Mängden avfall som vägs in till deponi eller för
vidaretransport till förbränning skall uppgå till
högst 205 kg/hushåll. För 2007 blev resultatet

208 kg/invånare. Detta är samma som 2006 vilket
innebär att mängden hushållsavfall inte ökat.

• År 2012 skall ingen av de lokaler som används för
kommunens verksamhet utnyttja olja för uppvärm-
ning. Oljeuppvärmda lokaler skall konverteras till
mer miljövänliga uppvärmningsalternativ, t ex fjärr-
värme, pellets, värmepump etc. Delmålet för år 2007
var att konvertera minst 5 400 kvm lokalyta från ol-
jeuppvärmning till ett miljövänligare alternativ. Re-
sultatet blev att ca 5 000 kvm konverterades till pel-
lets-uppvärmning.

Framtiden
Den nya grafiska profilen och informationspolicyn ska
förankras i organisationen. En marknadsplan ska tas
fram.

Arbetet med att få till stånd en attraktiv och anpassad
kollektivtrafik fortsätter.

Nya system för personaladministration och löner kom-
mer att tas i bruk 2008.

Ombyggnad respektive upprustning kommer under 2008
att ske av köken på Dalstorpsskolan, Ljungsarpsskolan
och Tranängskolan. Då detta är klart kommer köksstruk-
turen att omarbetas.

Under 2008 och 2009 kommer utbyte att ske av samtliga
gatubelysningsarmaturer till lågenergilampor.

Banvallsprojektet kommer att fortsätta till Ambjörnarp
och Månstad. Ett samarbetsprojekt mellan Tranemo,
Svenljunga, Borås och Ulricehamn pågår, målet är att
binda ihop de fyra kommunerna med cykelleder.

Arbetet med att upprusta lekplatser för att få en säker
lekmiljö fortsätter.

Investeringar gällande va-verk och ledningar fortsätter
enligt VA-strategiplanen. Arbetet med överföringsledning
mellan Limmared och Månstad kommer att påbörjas
under våren 2008.

Under våren 2008 kommer Tranemo och Svenljunga
kommuner gemensamt att förbereda upphandling av
insamling, förbränning samt transporter av hushållsavfall,
avtalsperioden gäller från och med 2009-01-01.

Under 2008 kommer arbetet med att bygga ett fjärrvär-
menät i Limmared att påbörjas. Spillvärme från Ardagh
Glass kommer att tas tillvara, en överföringsledning till
Tranemo kommer att byggas.
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Försäkringar

Försäkrade byggnaders värde,
mkr 1 ��� 1 ���
Antal olycksfallsförsäkrade
barn, ungdomar och
komvuxstuderande � �10 � ���
Antal försäkrade fordon �� ��

Företagshälsovård

Antal anslutna till företagshälso-
vården

1 000 1 000

Kostnad för företagshälsovård,
tkr

��� ���

Kostnad per ansluten anställd, kr ��� ���

Sysselsättningsåtgärder

Offentligt skyddat arbete (st) � �

Kommunala ungdomsprog. (st) � �

Ungdomsgaranti (st) � 1�

Anställda med lönebidrag (st) 1� 1�

Aktivitetsgaranti (st) - �

Rekrytering och löner

Platsannonser (antal tjänster) 1�� 1�1

Antal lönerapporter (per månad) 1 ��� 1 ���

Ekonomiadministration

Antal utsända fakturor �� ��� �� ���

Antal utsända inkassokrav 1 0�� 1 ��0

Totalt antal inkassoärenden 1�1 1��

Antal betalningsförelägganden 0 1

Antal aktuella inkassoärenden � �

Antal slutbetalda ärenden �� ��

Antal resultatlösa ärenden � 1

Nedskrivna fordringar �� ��

Antal ärenden för
långtidsbevakning 1�� 11�
Utestående osäkra
fordringar (tkr) �01 ���
varav långtidsbevakning (tkr) 665 657

Bokföringsorder 1 ��0 1 ���

Leverantörsfakturor �� �1� �� 0��

Kassaverifikat � 0�� � ��1

Turism

Turistbyrån, antal öppetdagar
varav heldagar

���
49

���
49

Turistbyrån, antal besök � 1�� � 11�

Kostnad per besök, kr ��,0� ��,�0

Turistbyrån, antal telefonsamtal ��� ��0

2007 2006

Konsumentverksamhet

1�� 1��

Övrig konsumenträttslig rådgiv-
ning (st) �� 1��
Hushållsekonomisk rådgivn (st) 1� 11

Skuldsanering (st) �� �1

Övrigt

Summa ärenden ��0 ��0

Gator och vägar

Gator och vägar, km ��,� ��,�

Kostnad per kilometer, tkr �� 10�

Vinterväghållning, km ��,� ��,�

Kostnad per kilometer, kr 11 0�� 1� 1��

Statsbidragsberättig. vägar, km �1�,0 �1�,0

Ej statsbidragsberätt. vägar, km ��,0 ��,0

Gatubyggnadsavgifter, tkr �� ��

Antal utförda timmar med GS-
personal

* *

Belysning

Antal ljuspunkter � 1�� � 1��

Kostnad per ljuspunkt (kr) ��1 ��1

Fastighets- och exploate-
ringsverksamhet
Förvaltad lokal- och lgh-yta, m� �1 ��� �� 000

Förvaltad industrilokalyta, m� 1� ��� 1� 000

Tomtförsäljning, egna hem (st) � 1

Tomtförsäljning, antal lägenheter
exkl egna hem - -
Tomtförsäljning, tkr ��� 1��

Anslutningsavgifter, tkr ��0 ���

Skogsförvaltning

Total skogsareal, ha �00 �00

Parkeringstillstånd

Antal ansökningar �0 �1

Antal beviljade p-tillstånd ��

Avslag �

* uppgift saknas
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BILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande Viktoria Haraldsson (c)
Förvaltningschef Mats Lundborg

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� ��� 1� 1�1 �� �1�

Kostnader -��� 0�� -��1 ��� -��� ���

Nettokostnader
före kapital-
kostnader

-204 195 -203 341 -211 064

Kapitalkostnader -1� ��� -1� ��� -1� ���

UTFALL -221 453 -221 828 -226 029

Budgetanslag ��1 ��� ��1 ��� ��� �0�

RESULTAT 375 0 677

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Bildningskontor �� �1� �� 0�� -���
Område Gymnasium �� 0�� �� �1� ���
Kulturskola � ��� � ��� -11�
Bibliotek inkl allmänkultur � ��� � 1�� 1��
Fritid inkl sim- och
idrottshallen � ��� 10 �00 -���
RO Tranäng F-�,
Ambj/Sja,Tmo BO �� ��� �� 11� ��0
RO Tranäng år �-� �� �10 �� 110 -�00
RO Limmared-Länghem �� �0� �� �00 -��
RO Dp/Lp/Gs/Np/öa �� 1�1 �� 111 10�0
SUMMA 221 828 221 453 375

Årets resultat
Bildningsnämndens resultat för 2007 innebär ett över-
skott jämfört med budget på 375 tkr.

Kapitalkostnaderna blev 1 229 tkr lägre än budgeterat.
Ombyggnationen av Tranängskolan har förskjutits något
i förhållande till den budget som gjordes för 2008, vilket
gör att kapitalkostnaderna också förskjuts framåt. För-
skjutningar framåt tidsmässigt även på andra invester-
ingsprojekt har inneburit lägre kapitalkostnader under
2007.

Område gymnasium redovisar ett budgetöverskott på 845
tkr. Överskottet kommer från lägre kostnad för gymna-
sieelever i andra kommuner än budgeterat samt en kost-
nadseffektivare organisation, där lärartätheten har mins-
kats från 10,3 lärare per 100 elever 2006 till 9,2 lärare per
100 elever 2007. Detta har kunnat göras med bibehållen
kvalité (se verksamhetsmått och nyckeltal).

Område Dalstorp har ett budgetöverskott på 1 080 tkr.
Överskottet förklaras delvis med att området i god tid
har förberett för en mindre organisation på grund av de
minskningar i elevantal som förväntas de närmaste åren,
framförallt på Dalstorpsskolan.

Område Tranängskolan år 7-9 redovisar ett budgetun-
derskott på 800 tkr. Underskottet hänför sig till största
delen till vårterminen 2007 då organisationen var betyd-
ligt större än vad som budgeterats.

Område Fritids budgetunderskott hänför sig till sim- och
idrottshallen. Den ombyggnation med attraktivitetshö-
jande åtgärder som genomfördes hösten 2005 har under
2006 och 2007 inte genererat så stor ökning på intäktssi-
dan som budgeterats. Vandrarhemmet har högre intäkter
och nettoresultat än budgeterat.

Årets verksamhet
Under 2007 har skolverket genomfört en inspektion av
kommunens skolor, från förskolor upp till gymnasium
och komvux. Inspektionen genomfördes under vårtermi-
nen 2007 och resultatet redovisades av skolverkets in-

spektörer för politiker, tjänstemän och intresserade
föräldrar den 2 oktober. Samma dag publicerades
också den officiella inspektionsrapporten på skolver-
kets hemsida. Den muntliga redovisningen och rap-
porterna ger oss en bra bild av våra starka sidor, men
belyser också våra brister och förbättringsområden.
Resultatet av inspektionen ger oss en god hjälp i vårt
pågående och fortsatta utvecklingsarbete.

Överlag är inspektionsrapporten mycket positiv, man
skriver bl a att

”de inspekterade verksamheterna i Tranemo kommun
präglas av ett genuint engagemang från både politiker
och personal, i elevernas utveckling till goda sam-
hällsmedborgare och skolan har en stark koppling till
närsamhället och det lokala näringslivet. Skolorna i
kommunen har i allmänhet en bra uppföljning av
elevernas kunskapsutveckling och på kommunnivå
bedrivs ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Förskolornas arbete ligger i linje med läroplanens
intentioner och verksamheternas måluppfyllelse är i
huvudsak god.”

”Skolverket bedömer att flertalet skolor i kommunen
har system och rutiner för att följa upp elevernas
kunskapsutveckling i samtliga ämnen…”

”Kommunen har system och rutiner för arbetet med
barn och elever i behov av särskilt stöd och bar-
nen/eleverna får i huvudsak sitt stödbehov tillgodo-
sett.”

”I Tranemo kommun prioriteras värdegrundsarbetet.
Flertalet barn, elever och studerande trivs och är
trygga i sina förskolor och skolor… ”Skolverket har
vid intervjuer med elever och personal, samt vid
besök i skolorna, fått intrycket av att verksamheterna
överlag erbjuder en lugn studiemiljö för eleverna.
Stämningen mellan elever och personal är respektfull
och tolerant.”

I rapporten lyfts också fram det som kallas brist- och
förbättringsområden. Bristområden måste åtgärdas,

Reklamationer (st)
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Försäkringar

Försäkrade byggnaders värde,
mkr 1 ��� 1 ���
Antal olycksfallsförsäkrade
barn, ungdomar och
komvuxstuderande � �10 � ���
Antal försäkrade fordon �� ��

Företagshälsovård

Antal anslutna till företagshälso-
vården

1 000 1 000

Kostnad för företagshälsovård,
tkr

��� ���

Kostnad per ansluten anställd, kr ��� ���

Sysselsättningsåtgärder

Offentligt skyddat arbete (st) � �

Kommunala ungdomsprog. (st) � �

Ungdomsgaranti (st) � 1�

Anställda med lönebidrag (st) 1� 1�

Aktivitetsgaranti (st) - �

Rekrytering och löner

Platsannonser (antal tjänster) 1�� 1�1

Antal lönerapporter (per månad) 1 ��� 1 ���

Ekonomiadministration

Antal utsända fakturor �� ��� �� ���

Antal utsända inkassokrav 1 0�� 1 ��0

Totalt antal inkassoärenden 1�1 1��

Antal betalningsförelägganden 0 1

Antal aktuella inkassoärenden � �

Antal slutbetalda ärenden �� ��

Antal resultatlösa ärenden � 1

Nedskrivna fordringar �� ��

Antal ärenden för
långtidsbevakning 1�� 11�
Utestående osäkra
fordringar (tkr) �01 ���
varav långtidsbevakning (tkr) 665 657

Bokföringsorder 1 ��0 1 ���

Leverantörsfakturor �� �1� �� 0��

Kassaverifikat � 0�� � ��1

Turism

Turistbyrån, antal öppetdagar
varav heldagar

���
49

���
49

Turistbyrån, antal besök � 1�� � 11�

Kostnad per besök, kr ��,0� ��,�0

Turistbyrån, antal telefonsamtal ��� ��0

2007 2006

Konsumentverksamhet

Reklamationer (st) 1�� 1��

Övrig konsumenträttslig rådgiv-
ning (st) �� 1��
Hushållsekonomisk rådgivn (st) 1� 11

Skuldsanering (st) �� �1

Övrigt

Summa ärenden ��0 ��0

Gator och vägar

Gator och vägar, km ��,� ��,�

Kostnad per kilometer, tkr �� 10�

Vinterväghållning, km ��,� ��,�

Kostnad per kilometer, kr 11 0�� 1� 1��

Statsbidragsberättig. vägar, km �1�,0 �1�,0

Ej statsbidragsberätt. vägar, km ��,0 ��,0

Gatubyggnadsavgifter, tkr �� ��

Antal utförda timmar med GS-
personal

* *

Belysning

Antal ljuspunkter � 1�� � 1��

Kostnad per ljuspunkt (kr) ��1 ��1

Fastighets- och exploate-
ringsverksamhet
Förvaltad lokal- och lgh-yta, m� �1 ��� �� 000

Förvaltad industrilokalyta, m� 1� ��� 1� 000

Tomtförsäljning, egna hem (st) � 1

Tomtförsäljning, antal lägenheter
exkl egna hem - -
Tomtförsäljning, tkr ��� 1��

Anslutningsavgifter, tkr ��0 ���

Skogsförvaltning

Total skogsareal, ha �00 �00

Parkeringstillstånd

Antal ansökningar �0 �1

Antal beviljade p-tillstånd ��

Avslag �

* uppgift saknas
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BILDNINGSNÄMNDEN
Viktoria Haraldsson (c)

Förvaltningschef Mats Lundborg

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� ��� 1� 1�1 �� �1�

Kostnader -��� 0�� -��1 ��� -��� ���

Nettokostnader
före kapital-
kostnader

-204 195 -203 341 -211 064

Kapitalkostnader -1� ��� -1� ��� -1� ���

UTFALL -221 453 -221 828 -226 029

Budgetanslag ��1 ��� ��1 ��� ��� �0�

RESULTAT 375 0 677

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Bildningskontor �� �1� �� 0�� -���
Område Gymnasium �� 0�� �� �1� ���
Kulturskola � ��� � ��� -11�
Bibliotek inkl allmänkultur � ��� � 1�� 1��
Fritid inkl sim- och
idrottshallen � ��� 10 �00 -���
RO Tranäng F-�,
Ambj/Sja,Tmo BO �� ��� �� 11� ��0
RO Tranäng år �-� �� �10 �� 110 -�00
RO Limmared-Länghem �� �0� �� �00 -��
RO Dp/Lp/Gs/Np/öa �� 1�1 �� 111 10�0
SUMMA 221 828 221 453 375

Årets resultat
Bildningsnämndens resultat för 2007 innebär ett över-
skott jämfört med budget på 375 tkr.

Kapitalkostnaderna blev 1 229 tkr lägre än budgeterat.
Ombyggnationen av Tranängskolan har förskjutits något
i förhållande till den budget som gjordes för 2008, vilket
gör att kapitalkostnaderna också förskjuts framåt. För-
skjutningar framåt tidsmässigt även på andra invester-
ingsprojekt har inneburit lägre kapitalkostnader under
2007.

Område gymnasium redovisar ett budgetöverskott på 845
tkr. Överskottet kommer från lägre kostnad för gymna-
sieelever i andra kommuner än budgeterat samt en kost-
nadseffektivare organisation, där lärartätheten har mins-
kats från 10,3 lärare per 100 elever 2006 till 9,2 lärare per
100 elever 2007. Detta har kunnat göras med bibehållen
kvalité (se verksamhetsmått och nyckeltal).

Område Dalstorp har ett budgetöverskott på 1 080 tkr.
Överskottet förklaras delvis med att området i god tid
har förberett för en mindre organisation på grund av de
minskningar i elevantal som förväntas de närmaste åren,
framförallt på Dalstorpsskolan.

Område Tranängskolan år 7-9 redovisar ett budgetun-
derskott på 800 tkr. Underskottet hänför sig till största
delen till vårterminen 2007 då organisationen var betyd-
ligt större än vad som budgeterats.

Område Fritids budgetunderskott hänför sig till sim- och
idrottshallen. Den ombyggnation med attraktivitetshö-
jande åtgärder som genomfördes hösten 2005 har under
2006 och 2007 inte genererat så stor ökning på intäktssi-
dan som budgeterats. Vandrarhemmet har högre intäkter
och nettoresultat än budgeterat.

Årets verksamhet
Under 2007 har skolverket genomfört en inspektion av
kommunens skolor, från förskolor upp till gymnasium
och komvux. Inspektionen genomfördes under vårtermi-
nen 2007 och resultatet redovisades av skolverkets in-

spektörer för politiker, tjänstemän och intresserade
föräldrar den 2 oktober. Samma dag publicerades
också den officiella inspektionsrapporten på skolver-
kets hemsida. Den muntliga redovisningen och rap-
porterna ger oss en bra bild av våra starka sidor, men
belyser också våra brister och förbättringsområden.
Resultatet av inspektionen ger oss en god hjälp i vårt
pågående och fortsatta utvecklingsarbete.

Överlag är inspektionsrapporten mycket positiv, man
skriver bl a att

”de inspekterade verksamheterna i Tranemo kommun
präglas av ett genuint engagemang från både politiker
och personal, i elevernas utveckling till goda sam-
hällsmedborgare och skolan har en stark koppling till
närsamhället och det lokala näringslivet. Skolorna i
kommunen har i allmänhet en bra uppföljning av
elevernas kunskapsutveckling och på kommunnivå
bedrivs ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Förskolornas arbete ligger i linje med läroplanens
intentioner och verksamheternas måluppfyllelse är i
huvudsak god.”

”Skolverket bedömer att flertalet skolor i kommunen
har system och rutiner för att följa upp elevernas
kunskapsutveckling i samtliga ämnen…”

”Kommunen har system och rutiner för arbetet med
barn och elever i behov av särskilt stöd och bar-
nen/eleverna får i huvudsak sitt stödbehov tillgodo-
sett.”

”I Tranemo kommun prioriteras värdegrundsarbetet.
Flertalet barn, elever och studerande trivs och är
trygga i sina förskolor och skolor… ”Skolverket har
vid intervjuer med elever och personal, samt vid
besök i skolorna, fått intrycket av att verksamheterna
överlag erbjuder en lugn studiemiljö för eleverna.
Stämningen mellan elever och personal är respektfull
och tolerant.”

I rapporten lyfts också fram det som kallas brist- och
förbättringsområden. Bristområden måste åtgärdas,

Ordförande
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eller åtgärderna måste ha påbörjats, inom tre månader
och ska redovisas till skolverket. Förbättringsområden är
sådant som inspektörerna upptäckt och som de anser att
vi bör förbättra för att få en bättre verksamhet. När det
gäller de bristområden skolverket lyft fram i sin rapport
är dessa åtgärdade, eller påbörjade, och redovisade till
skolverket. De förbättringsområden inspektörerna påvi-
sar stämmer väl överens med våra egna analyser och vårt
pågående utvecklingsarbete. I korthet har vi satt in insat-
ser inom följande områden, vilka också stämmer överens
med rapporten:

En satsning på förbättrad bedömningskompetens och en
mer likvärdig kunskapssyn kommunens skolor emellan,
en satsning på matematikundervisningen, från förskolan
och uppåt, en satsning på att alla lärare ska ha en special-
pedagogisk kompetens och en satsning på mångfald, i
syfte att bättre kunna ta emot och utveckla kunskaperna
hos våra nysvenska elever.

Bildningsnämnden är ålagd av skolverket att varje år göra
en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen finns i sin
helhet på kommunens hemsida, www.tranemo.se, och
belyser verksamheten från förskola upp till gymnasium
och komvux mer i detalj, utifrån de riktlinjer som ges. I
kvalitetsredovisningen belyses också den långsiktiga
utvecklingen inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Bibliotek Folkbibliotekets uppgift är att tillhandahålla
medier för information, kunskap, bildning, förströelse
och konstnärlig upplevelse samt att vara en neutral mö-
tesplats för alla oavsett ålder, kön, religiös- eller etnisk
tillhörighet.

För att ytterligare understryka rollen som mötesplats
ordnas korsords- och stickcaféer, läsecirklar samt utökat
öppethållande i tidskriftavdelningen.

Utvecklingen av biblioseet har fortsatt, med bidrag från
Framtidens kultur. Databasen är publicerad på nätet och
utökas kontinuerligt.

Som betoning på ”folkbibliotek för alla” har, under hös-
ten, extra satsningar gjorts på ”familjebiblioteket” med
babycafé, sagostunder och träffpunkter för föräldrar och
barn. Satsningen har också fått ytterligare stöd genom en
rad arrangemang i form av föreläsningar, Astrid Lindgren
100 år, spökberättarkväll och teaterföreställningar. I
”Folkbildning för småfolk”, ett projekt med fokus på
faktaböcker i samarbete med Navet och finansierat av
Kulturrådet, har också arrangerats aktivitetsdagar för
barn.

För att redan tidigt stimulera barns läsning finns sedan
länge ett samarbete med BVC, med träffar och där bar-
nen under förskoletiden får sammanlagt tre böcker. Som
läsuppmuntran till skolelever finns ”sommarboken” och
barnbibliotekarien arbetar kontinuerligt med skolor och
förskolor både genom besök och inspirationskvällar.’

Biblioteket har under året eftersträvat ett utökat samarbe-
te med andra aktörer: kulturskolan, skolor, folkhälsan
och Navet för att nämna några. År 2007 avslutades också
projektet 2020Marsexpress. En framtidsspaning om
barns- och ungdomars bibliotek, där Tranemo varit en av
deltagarna sedan starten 2004.

Allmänkultur Kultur@tranemo kan genom samarbe-
te med andra aktörer, föreningar och organisationer,
erbjuda ett varierande utbud och en mångfald av
kulturyttringar som musik, teater, litteratur, föreläs-
ningar, konst, berättaraftnar med mera. En kortfattad
sammanställning av vad som erbjöds under 2007
följer här: Biblioteket hade under året tolv olika
konstutställningar med både lokala och etablerade
konstnärer. De etablerade konstnärernas utställningar
möjliggörs i och med samarbete med Konstfrämjan-
det. Även bibliotekets montrar har under året varit
bokade av lokala hantverkare och föreningar. Under
våren genomfördes en föreläsningsserie med temat
”Jorden vi ärvde”, där bland annat Åsa Domeij före-
läste vid ett tillfälle, och ytterligare tre föreläsningar
utöver det, sammanlagt sex stycken. Föreläsningarna
berörde olika ämnen som samhällsfrågor, litteratur
och språk och arrangerades tillsammans med olika
aktörer. Fyra Tonkraftskonserter hölls under året där
innehållet varierade från visor och klassiskt till blues.
Dessutom hölls fyra sommarkonserter under juli
månad i Torpa Stenhus med etablerade artister som
Tomas Von Brömsen och delar ur ensemblen från
Läcköoperan. Utöver det arrangerades en musik –
och lyrikafton med bland andra Björn J:son Lindh,
och UKM-festivalen (Ung Kultur Möts för ungdomar
mellan 13-20 år) tillsammans med Svenljunga Kom-
mun. Med Svenljunga Kommun arrangerades även
den årligt återkommande Konstrundan där konstnä-
rer öppnar sina hem och ateljeér för besökare. Ytter-
ligare ett årligt återkommande inslag är Kura Skym-
ning som varje höst arrangeras tillsammans med
Föreningen Norden Ulricehamn-Tranemo. En sam-
hällsvandring i antikvaries sällskap och fyra berättar-
kvällar genomfördes också under 2007. I samarbete
med Dalstorps Bygdegårdsförening gavs en teaterfö-
reställning, Herrar, i Dalstorps Bygdegård.

Kulturskolan har en bred verksamhet med musik,
drama, dans och konst på schemat. Målsättningen är
att vara en skola med bredd, där vi kan erbjuda
kommunens barn, ungdomar och vuxna möjlighet att
spela, sjunga, dansa, måla, skulptera och arbeta med
tecknad film. Totalt arbetar kulturskolan med ca 800
ungdomar, i olika omfattning och i olika former.
Uttrycken och arrangemangen kan ta sig olika uttryck:

I februari månad arrangerades en filmfestival och
konstutställning med musik och dansunderhållning.
Det blev som tidningen skrev, en riktig ”kulturhap-
pening”.

I mars startades ett teaterprojekt där ett tjugotal barn
medverkade.

Kulturskolans dag i slutet april drog som vanligt
mycket publik med mycket musik, sång, dans och
konst. Denna gång var alla kommunens låg- och
mellanstadiebarn med föräldrar särskilt inbjudna för
att kunna se vad Kulturskolan kan erbjuda.

I slutet av maj genomfördes dels en Beatleskonsert
och dels kulturskolans årliga vårkonsert.
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I juni åkte två av skolans blåsorkestrar och två dansgrup-
per till Örebro på RUM-festival, en stor musik och dans-
festival för hela Sverige. (RUM står för Riksförbundet
Unga Musikanter)

Sju elever åkte till Spanien på utbyte med ”Conservatorio
del Liceo”. Eleverna spelade tre egna skolkonserter samt
övningar och konsert tillsammans med konservatoriets
orkester på L’auditori (största konserthuset i Barcelona)
inför 1200 personer

Genomfördes tre slutsålda konserter i samarbete med
Riggos Rullande i Lillsjön, Nittorp.

Teaterföreställning med pjäsen ”Omöjlig kärlek”.

Fritidssektorn har en bred verksamhet som spänner
från fritidsgårdsverksamheten, till simhallen och vandrar-
hemmet. Dessutom handhar fritid också stödet till före-
ningarna i kommunen. Målsättningen är att ge ett ända-
målsenligt stöd till föreningar för att befästa och stärka
det rika föreningslivet som bidrar till den positiva sam-
hällsutvecklingen, ha ett rikt basutbud av rekreations- och
fritidsaktiviteter. En attraktiv sim-och idrottshall och att
bidra till ungdomars positiva utveckling genom verksam-
het på fritidsgårdar och öppen ungdomsverksamhet är
viktigt i det sammanhanget. Ett axplock från fritidsverk-
samheten:

10 245 skolbad inkl simundervisning år 1-6 , vilket bl a
resulterat i 98% simkunnighet i år 5. 11 390 övriga bad,
vattengymnastik, babysim, massage, gym 1 är välbesökt
och har 250 medlemmar.

Vandrarhemmet hade under 2007 1839 gästnätter.

Tjejgrupper anordnas regelbundet, föräldramöten för alla
föräldrar till elever i år 7, föreläsningar på olika teman,
Tommy Moberg om doping, antilangningskampanj,
samlevnadsdagarna för år 9, temadag för tjejer och killar i
år 6.

Dessutom arbetar vi aktivt mot föreningslivet, med bl a
drogpolicy, mobbning, dopning och föreningsekonomi.

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 trivsel,
trygghet och hur arbetet går, samt hur stort inflytande
över arbetet de tycker sig ha är vanligt förekommande.
Införandet av individuella utvecklingsplaner för alla ele-
ver i grundskolan har inneburit att förutsättningarna för
en ökad delaktighet och inflytande över sitt eget lärande
har blivit bättre. På gymnasiet finns individuella studie-
planer för alla elever.

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

Samverkan med hemmen är mycket betydelsefullt för
våra barns och elevers utveckling och lärande. Sko-
lans samverkan med hemmen sker i första hand ge-
nom regelbundna utvecklingssamtal och föräldramö-
ten. Tillsammans med folkhälsorådet genomförs
projekt med syfte att stärka föräldrainflytandet i för-
skolan.

Fungerande brukarråd alt. föräldraföreningar finns på
alla områden.

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 men också inom sjuhä-
rads kommunalförbund. Inom CSU (centrum för
skolutveckling) sker omfattande samverkan med
högskolan i Borås och kommunerna i 7-härad. Även
högskolan i Jönköping sker samverkan via kompe-
tensutveckling 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 hand-
lar 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 demo-
kratiska rättigheter.

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

Andelen elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen
är 67% (2006=74%). Andelen elever i år 9 som är
behöriga till gymnasieskolan är 87% (2006=90%).

Andelen elever som fullföljt ett nationellt gymnasie-
program efter 3 år är 74% (2006=84%).

Antal pedagogisk personal per 100 elever i grundsko-
lan år F-9 är 8,42 (2006=8,46).

Antalet inskrivna barn per avdelning i förskolan är
16,5 (2006=16,7). Antalet inskrivna barn per årsarbe-
tare i förskolan är 5,7 (2006=5,3).

Antalet inskrivna barn per avdelning i fritidshem är
35,8 (2006=32,2). Antalet inskrivna barn per årsarbe-
tare i fritidshem är 22,3 (2006=20,8).

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbild-
ning har i förskolan ökat från 43 till 45% och i fri-
tidshem från 42 till 52%. I grundskolan har andelen
ökat från 81 till 85% medan andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning på gymnasiet har
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eller åtgärderna måste ha påbörjats, inom tre månader
och ska redovisas till skolverket. Förbättringsområden är
sådant som inspektörerna upptäckt och som de anser att
vi bör förbättra för att få en bättre verksamhet. När det
gäller de bristområden skolverket lyft fram i sin rapport
är dessa åtgärdade, eller påbörjade, och redovisade till
skolverket. De förbättringsområden inspektörerna påvi-
sar stämmer väl överens med våra egna analyser och vårt
pågående utvecklingsarbete. I korthet har vi satt in insat-
ser inom följande områden, vilka också stämmer överens
med rapporten:

En satsning på förbättrad bedömningskompetens och en
mer likvärdig kunskapssyn kommunens skolor emellan,
en satsning på matematikundervisningen, från förskolan
och uppåt, en satsning på att alla lärare ska ha en special-
pedagogisk kompetens och en satsning på mångfald, i
syfte att bättre kunna ta emot och utveckla kunskaperna
hos våra nysvenska elever.

Bildningsnämnden är ålagd av skolverket att varje år göra
en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen finns i sin
helhet på kommunens hemsida, www.tranemo.se, och
belyser verksamheten från förskola upp till gymnasium
och komvux mer i detalj, utifrån de riktlinjer som ges. I
kvalitetsredovisningen belyses också den långsiktiga
utvecklingen inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Bibliotek Folkbibliotekets uppgift är att tillhandahålla
medier för information, kunskap, bildning, förströelse
och konstnärlig upplevelse samt att vara en neutral mö-
tesplats för alla oavsett ålder, kön, religiös- eller etnisk
tillhörighet.

För att ytterligare understryka rollen som mötesplats
ordnas korsords- och stickcaféer, läsecirklar samt utökat
öppethållande i tidskriftavdelningen.

Utvecklingen av biblioseet har fortsatt, med bidrag från
Framtidens kultur. Databasen är publicerad på nätet och
utökas kontinuerligt.

Som betoning på ”folkbibliotek för alla” har, under hös-
ten, extra satsningar gjorts på ”familjebiblioteket” med
babycafé, sagostunder och träffpunkter för föräldrar och
barn. Satsningen har också fått ytterligare stöd genom en
rad arrangemang i form av föreläsningar, Astrid Lindgren
100 år, spökberättarkväll och teaterföreställningar. I
”Folkbildning för småfolk”, ett projekt med fokus på
faktaböcker i samarbete med Navet och finansierat av
Kulturrådet, har också arrangerats aktivitetsdagar för
barn.

För att redan tidigt stimulera barns läsning finns sedan
länge ett samarbete med BVC, med träffar och där bar-
nen under förskoletiden får sammanlagt tre böcker. Som
läsuppmuntran till skolelever finns ”sommarboken” och
barnbibliotekarien arbetar kontinuerligt med skolor och
förskolor både genom besök och inspirationskvällar.’

Biblioteket har under året eftersträvat ett utökat samarbe-
te med andra aktörer: kulturskolan, skolor, folkhälsan
och Navet för att nämna några. År 2007 avslutades också
projektet 2020Marsexpress. En framtidsspaning om
barns- och ungdomars bibliotek, där Tranemo varit en av
deltagarna sedan starten 2004.

Allmänkultur Kultur@tranemo kan genom samarbe-
te med andra aktörer, föreningar och organisationer,
erbjuda ett varierande utbud och en mångfald av
kulturyttringar som musik, teater, litteratur, föreläs-
ningar, konst, berättaraftnar med mera. En kortfattad
sammanställning av vad som erbjöds under 2007
följer här: Biblioteket hade under året tolv olika
konstutställningar med både lokala och etablerade
konstnärer. De etablerade konstnärernas utställningar
möjliggörs i och med samarbete med Konstfrämjan-
det. Även bibliotekets montrar har under året varit
bokade av lokala hantverkare och föreningar. Under
våren genomfördes en föreläsningsserie med temat
”Jorden vi ärvde”, där bland annat Åsa Domeij före-
läste vid ett tillfälle, och ytterligare tre föreläsningar
utöver det, sammanlagt sex stycken. Föreläsningarna
berörde olika ämnen som samhällsfrågor, litteratur
och språk och arrangerades tillsammans med olika
aktörer. Fyra Tonkraftskonserter hölls under året där
innehållet varierade från visor och klassiskt till blues.
Dessutom hölls fyra sommarkonserter under juli
månad i Torpa Stenhus med etablerade artister som
Tomas Von Brömsen och delar ur ensemblen från
Läcköoperan. Utöver det arrangerades en musik –
och lyrikafton med bland andra Björn J:son Lindh,
och UKM-festivalen (Ung Kultur Möts för ungdomar
mellan 13-20 år) tillsammans med Svenljunga Kom-
mun. Med Svenljunga Kommun arrangerades även
den årligt återkommande Konstrundan där konstnä-
rer öppnar sina hem och ateljeér för besökare. Ytter-
ligare ett årligt återkommande inslag är Kura Skym-
ning som varje höst arrangeras tillsammans med
Föreningen Norden Ulricehamn-Tranemo. En sam-
hällsvandring i antikvaries sällskap och fyra berättar-
kvällar genomfördes också under 2007. I samarbete
med Dalstorps Bygdegårdsförening gavs en teaterfö-
reställning, Herrar, i Dalstorps Bygdegård.

Kulturskolan har en bred verksamhet med musik,
drama, dans och konst på schemat. Målsättningen är
att vara en skola med bredd, där vi kan erbjuda
kommunens barn, ungdomar och vuxna möjlighet att
spela, sjunga, dansa, måla, skulptera och arbeta med
tecknad film. Totalt arbetar kulturskolan med ca 800
ungdomar, i olika omfattning och i olika former.
Uttrycken och arrangemangen kan ta sig olika uttryck:

I februari månad arrangerades en filmfestival och
konstutställning med musik och dansunderhållning.
Det blev som tidningen skrev, en riktig ”kulturhap-
pening”.

I mars startades ett teaterprojekt där ett tjugotal barn
medverkade.

Kulturskolans dag i slutet april drog som vanligt
mycket publik med mycket musik, sång, dans och
konst. Denna gång var alla kommunens låg- och
mellanstadiebarn med föräldrar särskilt inbjudna för
att kunna se vad Kulturskolan kan erbjuda.

I slutet av maj genomfördes dels en Beatleskonsert
och dels kulturskolans årliga vårkonsert.
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I juni åkte två av skolans blåsorkestrar och två dansgrup-
per till Örebro på RUM-festival, en stor musik och dans-
festival för hela Sverige. (RUM står för Riksförbundet
Unga Musikanter)

Sju elever åkte till Spanien på utbyte med ”Conservatorio
del Liceo”. Eleverna spelade tre egna skolkonserter samt
övningar och konsert tillsammans med konservatoriets
orkester på L’auditori (största konserthuset i Barcelona)
inför 1200 personer

Genomfördes tre slutsålda konserter i samarbete med
Riggos Rullande i Lillsjön, Nittorp.

Teaterföreställning med pjäsen ”Omöjlig kärlek”.

Fritidssektorn har en bred verksamhet som spänner
från fritidsgårdsverksamheten, till simhallen och vandrar-
hemmet. Dessutom handhar fritid också stödet till före-
ningarna i kommunen. Målsättningen är att ge ett ända-
målsenligt stöd till föreningar för att befästa och stärka
det rika föreningslivet som bidrar till den positiva sam-
hällsutvecklingen, ha ett rikt basutbud av rekreations- och
fritidsaktiviteter. En attraktiv sim-och idrottshall och att
bidra till ungdomars positiva utveckling genom verksam-
het på fritidsgårdar och öppen ungdomsverksamhet är
viktigt i det sammanhanget. Ett axplock från fritidsverk-
samheten:

10 245 skolbad inkl simundervisning år 1-6 , vilket bl a
resulterat i 98% simkunnighet i år 5. 11 390 övriga bad,
vattengymnastik, babysim, massage, gym 1 är välbesökt
och har 250 medlemmar.

Vandrarhemmet hade under 2007 1839 gästnätter.

Tjejgrupper anordnas regelbundet, föräldramöten för alla
föräldrar till elever i år 7, föreläsningar på olika teman,
Tommy Moberg om doping, antilangningskampanj,
samlevnadsdagarna för år 9, temadag för tjejer och killar i
år 6.

Dessutom arbetar vi aktivt mot föreningslivet, med bl a
drogpolicy, mobbning, dopning och föreningsekonomi.

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 trivsel,
trygghet och hur arbetet går, samt hur stort inflytande
över arbetet de tycker sig ha är vanligt förekommande.
Införandet av individuella utvecklingsplaner för alla ele-
ver i grundskolan har inneburit att förutsättningarna för
en ökad delaktighet och inflytande över sitt eget lärande
har blivit bättre. På gymnasiet finns individuella studie-
planer för alla elever.

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

Samverkan med hemmen är mycket betydelsefullt för
våra barns och elevers utveckling och lärande. Sko-
lans samverkan med hemmen sker i första hand ge-
nom regelbundna utvecklingssamtal och föräldramö-
ten. Tillsammans med folkhälsorådet genomförs
projekt med syfte att stärka föräldrainflytandet i för-
skolan.

Fungerande brukarråd alt. föräldraföreningar finns på
alla områden.

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 men också inom sjuhä-
rads kommunalförbund. Inom CSU (centrum för
skolutveckling) sker omfattande samverkan med
högskolan i Borås och kommunerna i 7-härad. Även
högskolan i Jönköping sker samverkan via kompe-
tensutveckling 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 hand-
lar 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 demo-
kratiska rättigheter.

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

Andelen elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen
är 67% (2006=74%). Andelen elever i år 9 som är
behöriga till gymnasieskolan är 87% (2006=90%).

Andelen elever som fullföljt ett nationellt gymnasie-
program efter 3 år är 74% (2006=84%).

Antal pedagogisk personal per 100 elever i grundsko-
lan år F-9 är 8,42 (2006=8,46).

Antalet inskrivna barn per avdelning i förskolan är
16,5 (2006=16,7). Antalet inskrivna barn per årsarbe-
tare i förskolan är 5,7 (2006=5,3).

Antalet inskrivna barn per avdelning i fritidshem är
35,8 (2006=32,2). Antalet inskrivna barn per årsarbe-
tare i fritidshem är 22,3 (2006=20,8).

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbild-
ning har i förskolan ökat från 43 till 45% och i fri-
tidshem från 42 till 52%. I grundskolan har andelen
ökat från 81 till 85% medan andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning på gymnasiet har
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minskat från 76 till 67% (förändringarna för personal
med pedagogisk högskoleutbildning gäller från 2005 till
2006. Siffrorna för 2007 offentliggörs av SCB i april
2008).

Kostnaden per betygspoäng i grundskolan beräknas
genom att kostnaden/elev från förskoleklass till år 9
divideras med genomsnittligt betygspoäng/elev i år 9.
Denna kostnad har från 2005 till 2006 ökat från 3 619 kr
till 3 697 kr (2007 års siffra kan inte redovisas förrän i
april-2008).

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. Vi samar-
betar med högskolorna i Borås och Jönköping med en
utbildning för barnskötare till förskollärare. Dessutom
pågår kompetensutveckling 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 och
flera projekt är under projektering och vissa har startat, bl
a har den andra etappen av Tranängskolan påbörjats.
Samverkan mellan rektorsområden gör att vi flyttar per-
sonal mellan områdena. Vi ser över behovet och är flex-
ibla vad gäller extra resurser.

Samarbetet med fritidssektorn och skolan pågår med
föräldrakurser och temadagar med elever. Simundervis-
ning för icke simkunniga äldre elever bedrivs på simhal-
len.

Ett samarbetsavtal som innebär bättre rutiner för sam-
verkan har tecknats mellan bildningsförvaltningen och
individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Planering
pågår för att tillsammans med individ- och familjeomsor-
gen 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 utvärde-
ring av dessa visas vilka utvecklingsområden som finns.

Arbetet med en ny bildningsplan har påbörjats under
hösten 2007 och beräknas vara klart våren 2008. Vi arbe-
tar vidare med biblioseet som kommer att bli den kultu-
rella arenan. Biblioseumtanken har rönt uppmärksamhet
på regional nivå och regionen har beslutat att gå in med
projektpengar under 2008.

Stöd till föreningslivet har i stort sett givits i planerad
omfattning, och genererar tillsammans med förening-
arnas stora ideella insatser ett starkt bidrag till kom-
munens fritidsutbud. Båda idrottshallarna har varit så
gott som fullbokade under högsäsong.

Framtiden
Efter skolverkets inspektion och de förbättringsom-
råden som inspektionsrapporten pekade ut, kommer
vi, förutom de redan påbörjade projekten, att satsa på
skolledarnas pedagogiska ledarskap. Forskningen är
entydig inom det området, starka pedagogiska ledare
skapar högre måluppfyllelse. Dessutom kommer vi att
delta i den statliga satsningen lärarlyftet, som syftar till
att höja kompetensen hos de enskilda lärarna.

Översyn av rutiner vid studiehandlingen för våra
nysvenska elever har påbörjats och kommer att ut-
vecklas under 2008.

Tranemo kommer under 2008 att ingå ett samarbets-
avtal med sjuhäradskommunerna om gymnasiesam-
verkan, med bl a gemensam intagning och gemensam
programinformation. Gymnasieskolan står inför stora
utmaningar de närmaste åren, med bl a frisök, vilket
kommer att innebära en ökad konkurrensutsättning.
En gymnasiesärskola kommer att starta till hösten
2008.

En stor utmaning vi står inför de närmaste åren är de
minskande elevkullarna. Samtliga områden måste
anpassa sin ”kostym” efter färre antal elever. På kort
sikt är detta både ett problem och en svårighet, och
viss mån kommer det att få ekonomiska och andra
konsekvenser.

På biblioteket kommer arbetet med bildning, demo-
krati och yttrandefrihet att fortsätta precis som med
den kulturella arenan bl.a. genom fortsatt dialog med
regionen om driftstöd samt kontakter med kulturrå-
det om stöd därifrån.

Arbetet med att ta fram ett underlag till ett förslag för
att utveckla biblioteket till ett biblioseum fortsätter.
Arbetet med utvecklingen av kulturskolan kommer
att fortsätta.

Investeringar
Bildningsnämndens investeringar för 2007 uppgår till
2 944 tkr, vilket är 2 904 tkr lägre än budgeterat.
Överskottet hänför sig främst till gymnasiet, bl a har
de budgeterade investeringarna i samband med star-
ten av byggprogrammet inte utnyttjats eller förts som
driftskostnad istället. Även övriga områden har varit
återhållsamma med investeringar under 2007, vilket
kan innebära att det finns ett uppdämt behov de
närmaste åren.

Utöver investeringarna som bokförs på bildnings-
nämnden pågår också ombyggnationen av Tranängs-
kolan. 4 av 7 arbetslag tillhörande årskurs 7-9 har tagit
de ombyggda lokalerna i bruk och resterande tre
arbetslag flyttar in hösten 2008 eller våren 2009.
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Grundskola

Antal elever i grundskolan år F-�
genomsnitt kalenderår

1 ��� 1 ���

Total kostnad/elev, kr �� 0�1 �0 ���

Lokalkostnader, tkr �1 ��� �0 1��

Nettokostnad skolskjutsar, tkr � ��� � ���

Nettokostnader elevvård, tkr � 1�� � 1��

Undervisning, bruttokostnad, tkr �0 1�� �� ���

Undervisning, bruttokost/elev, kr
�� 1�� �� ���

Antal pedagogisk personal per
100 elever år F-�, 1� okt �,�� �,��
Läromedel år F-� kostn/elev, kr 1 �00 1 ��0

Läromedel år �-�, kostn/elev, kr � �1� � ��0

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

��%
��%
��%

��%
��%
��%

Andel elever i år nio med grund-
läggande behörighet till gymna-
sieskolan ��% �0%
Andel elever i år nio som uppnått
målen i alla ämnen ��% ��%
Andel av personalen som har
utbildning för den verksamhet de
i huvudsak bedriver

Scb:s
statistik

klar i
april

��%

Gymnasium

Antal elever i gymnasieutbildning,
ungdomsgymnasiet, 1� okt ��� ���
Därav antal elever i Tranemo
Gymnasieskola, 1� okt ��� ���
Antal pedagogisk personal per
100 elever, 1� okt �,1� 10,��
Andel elever med högskolebehö-
righet ��% ��%
Andel elever med minst betyget
godkänd i de nationella proven
Svenska:
Matematik:
Engelska:

��%
��%
��%

�1%
��%
��%

Andel lärare med pedagogisk
högskoleutbildning i gymnasie-
skolan

Scb:s
statistik

klar i
april

��%

Kulturskola *3)

Antal elever - musik ��� ��0

- drama �� ��

- konst �� ��

- dans �� ��

- teater �� -

Nettokostn/elev i kulturskola, kr � ��� � �0�

2007 2006

Barnomsorg �)

Genomsnittligt antal inskrivna
barn förskola / fritidshem

��� ���

Bruttokostnad per barn i förskola
/ fritidshem, kr �1 ��� �0 ��0
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i familjedaghem �� ��
Bruttokostnad per barn i familje-
daghem, kr �� 1�� �� ���
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i kooperativ barnomsorg �� �1
Bidrag brutto per barn till alterna-
tiv barnomsorg, kr 1) �1 ��� �� ���
Avgiftsfinansiering av barnomsorg
– förskolor/fritidshem/

 familjedaghem
1�,�% 1�,�%

Fritidsverksamhet

Redovisade föreningssamman-
komster �-�0 år

� 1�� � ��0

Ledarutbildningar �� ��

Verksamhetsbidrag,
antal föreningar

�� ��

Antal studieförbund � �

Antal beviljade studietimmar 1� ��1 1� �0�

Antal besökande i simhallen �1 ��� �0 ���

Antal gästnätter - vandrarhemmet 1 ��� 1 ���

Fritidsgårdar

Antal besökare

Grimsås ��� ���

Länghem 1 ��1 � ��0

Limmared 1 0�� 1 10�

Tranemo ��� ���

Bibliotek

Bibliotek, antal lån 100 0�� 10� ��1

Därav bokbuss �� 1�� �� ���

Därav filialer 1� ��� 1� 1��

Antal lån per invånare �,� �,�

Antal besök �� 1�� �� ��0

1) Avser kommunens bruttokostnad. Statsbidrag och
föräldraintäkter ingår ej.

2) I redovisningen för barnomsorgen ingår inga kostna-
der för ledning och administration

3) Tecknad film ingår i konst.
Alla elevantal är genomsnitt antal elever som under-
visas per vecka.
Sammanlagda antalet barn som dramapedagogen
träffat under året är 309 st.
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minskat från 76 till 67% (förändringarna för personal
med pedagogisk högskoleutbildning gäller från 2005 till
2006. Siffrorna för 2007 offentliggörs av SCB i april
2008).

Kostnaden per betygspoäng i grundskolan beräknas
genom att kostnaden/elev från förskoleklass till år 9
divideras med genomsnittligt betygspoäng/elev i år 9.
Denna kostnad har från 2005 till 2006 ökat från 3 619 kr
till 3 697 kr (2007 års siffra kan inte redovisas förrän i
april-2008).

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. Vi samar-
betar med högskolorna i Borås och Jönköping med en
utbildning för barnskötare till förskollärare. Dessutom
pågår kompetensutveckling 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 och
flera projekt är under projektering och vissa har startat, bl
a har den andra etappen av Tranängskolan påbörjats.
Samverkan mellan rektorsområden gör att vi flyttar per-
sonal mellan områdena. Vi ser över behovet och är flex-
ibla vad gäller extra resurser.

Samarbetet med fritidssektorn och skolan pågår med
föräldrakurser och temadagar med elever. Simundervis-
ning för icke simkunniga äldre elever bedrivs på simhal-
len.

Ett samarbetsavtal som innebär bättre rutiner för sam-
verkan har tecknats mellan bildningsförvaltningen och
individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Planering
pågår för att tillsammans med individ- och familjeomsor-
gen 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 utvärde-
ring av dessa visas vilka utvecklingsområden som finns.

Arbetet med en ny bildningsplan har påbörjats under
hösten 2007 och beräknas vara klart våren 2008. Vi arbe-
tar vidare med biblioseet som kommer att bli den kultu-
rella arenan. Biblioseumtanken har rönt uppmärksamhet
på regional nivå och regionen har beslutat att gå in med
projektpengar under 2008.

Stöd till föreningslivet har i stort sett givits i planerad
omfattning, och genererar tillsammans med förening-
arnas stora ideella insatser ett starkt bidrag till kom-
munens fritidsutbud. Båda idrottshallarna har varit så
gott som fullbokade under högsäsong.

Framtiden
Efter skolverkets inspektion och de förbättringsom-
råden som inspektionsrapporten pekade ut, kommer
vi, förutom de redan påbörjade projekten, att satsa på
skolledarnas pedagogiska ledarskap. Forskningen är
entydig inom det området, starka pedagogiska ledare
skapar högre måluppfyllelse. Dessutom kommer vi att
delta i den statliga satsningen lärarlyftet, som syftar till
att höja kompetensen hos de enskilda lärarna.

Översyn av rutiner vid studiehandlingen för våra
nysvenska elever har påbörjats och kommer att ut-
vecklas under 2008.

Tranemo kommer under 2008 att ingå ett samarbets-
avtal med sjuhäradskommunerna om gymnasiesam-
verkan, med bl a gemensam intagning och gemensam
programinformation. Gymnasieskolan står inför stora
utmaningar de närmaste åren, med bl a frisök, vilket
kommer att innebära en ökad konkurrensutsättning.
En gymnasiesärskola kommer att starta till hösten
2008.

En stor utmaning vi står inför de närmaste åren är de
minskande elevkullarna. Samtliga områden måste
anpassa sin ”kostym” efter färre antal elever. På kort
sikt är detta både ett problem och en svårighet, och
viss mån kommer det att få ekonomiska och andra
konsekvenser.

På biblioteket kommer arbetet med bildning, demo-
krati och yttrandefrihet att fortsätta precis som med
den kulturella arenan bl.a. genom fortsatt dialog med
regionen om driftstöd samt kontakter med kulturrå-
det om stöd därifrån.

Arbetet med att ta fram ett underlag till ett förslag för
att utveckla biblioteket till ett biblioseum fortsätter.
Arbetet med utvecklingen av kulturskolan kommer
att fortsätta.

Investeringar
Bildningsnämndens investeringar för 2007 uppgår till
2 944 tkr, vilket är 2 904 tkr lägre än budgeterat.
Överskottet hänför sig främst till gymnasiet, bl a har
de budgeterade investeringarna i samband med star-
ten av byggprogrammet inte utnyttjats eller förts som
driftskostnad istället. Även övriga områden har varit
återhållsamma med investeringar under 2007, vilket
kan innebära att det finns ett uppdämt behov de
närmaste åren.

Utöver investeringarna som bokförs på bildnings-
nämnden pågår också ombyggnationen av Tranängs-
kolan. 4 av 7 arbetslag tillhörande årskurs 7-9 har tagit
de ombyggda lokalerna i bruk och resterande tre
arbetslag flyttar in hösten 2008 eller våren 2009.

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Bildningsnämnd

�1

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Grundskola

Antal elever i grundskolan år F-�
genomsnitt kalenderår

1 ��� 1 ���

Total kostnad/elev, kr �� 0�1 �0 ���

Lokalkostnader, tkr �1 ��� �0 1��

Nettokostnad skolskjutsar, tkr � ��� � ���

Nettokostnader elevvård, tkr � 1�� � 1��

Undervisning, bruttokostnad, tkr �0 1�� �� ���

Undervisning, bruttokost/elev, kr
�� 1�� �� ���

Antal pedagogisk personal per
100 elever år F-�, 1� okt �,�� �,��
Läromedel år F-� kostn/elev, kr 1 �00 1 ��0

Läromedel år �-�, kostn/elev, kr � �1� � ��0

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

��%
��%
��%

��%
��%
��%

Andel elever i år nio med grund-
läggande behörighet till gymna-
sieskolan ��% �0%
Andel elever i år nio som uppnått
målen i alla ämnen ��% ��%
Andel av personalen som har
utbildning för den verksamhet de
i huvudsak bedriver

Scb:s
statistik

klar i
april

��%

Gymnasium

Antal elever i gymnasieutbildning,
ungdomsgymnasiet, 1� okt ��� ���
Därav antal elever i Tranemo
Gymnasieskola, 1� okt ��� ���
Antal pedagogisk personal per
100 elever, 1� okt �,1� 10,��
Andel elever med högskolebehö-
righet ��% ��%
Andel elever med minst betyget
godkänd i de nationella proven
Svenska:
Matematik:
Engelska:

��%
��%
��%

�1%
��%
��%

Andel lärare med pedagogisk
högskoleutbildning i gymnasie-
skolan

Scb:s
statistik

klar i
april

��%

Kulturskola *3)

Antal elever - musik ��� ��0

- drama �� ��

- konst �� ��

- dans �� ��

- teater �� -

Nettokostn/elev i kulturskola, kr � ��� � �0�

2007 2006

Barnomsorg �)

Genomsnittligt antal inskrivna
barn förskola / fritidshem

��� ���

Bruttokostnad per barn i förskola
/ fritidshem, kr �1 ��� �0 ��0
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i familjedaghem �� ��
Bruttokostnad per barn i familje-
daghem, kr �� 1�� �� ���
Genomsnittligt antal inskrivna
barn i kooperativ barnomsorg �� �1
Bidrag brutto per barn till alterna-
tiv barnomsorg, kr 1) �1 ��� �� ���
Avgiftsfinansiering av barnomsorg
– förskolor/fritidshem/

 familjedaghem
1�,�% 1�,�%

Fritidsverksamhet

Redovisade föreningssamman-
komster �-�0 år

� 1�� � ��0

Ledarutbildningar �� ��

Verksamhetsbidrag,
antal föreningar

�� ��

Antal studieförbund � �

Antal beviljade studietimmar 1� ��1 1� �0�

Antal besökande i simhallen �1 ��� �0 ���

Antal gästnätter - vandrarhemmet 1 ��� 1 ���

Fritidsgårdar

Antal besökare

Grimsås ��� ���

Länghem 1 ��1 � ��0

Limmared 1 0�� 1 10�

Tranemo ��� ���

Bibliotek

Bibliotek, antal lån 100 0�� 10� ��1

Därav bokbuss �� 1�� �� ���

Därav filialer 1� ��� 1� 1��

Antal lån per invånare �,� �,�

Antal besök �� 1�� �� ��0

1) Avser kommunens bruttokostnad. Statsbidrag och
föräldraintäkter ingår ej.

2) I redovisningen för barnomsorgen ingår inga kostna-
der för ledning och administration

3) Tecknad film ingår i konst.
Alla elevantal är genomsnitt antal elever som under-
visas per vecka.
Sammanlagda antalet barn som dramapedagogen
träffat under året är 309 st.
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OMSORGSNÄMNDEN

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� 0�� �� ��� �� ��1

Kostnader -1�� ��� -1�1 1�� -1�� ��0

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-128 594 -126 651 -124 878

Kapitalkostnader -� ��� -� �11 -� �1�

UTFALL -137 959 -136 362 -133 796

Budgetanslag 1�� ��� 1�� ��� 1�� ��0

RESULTAT -1 597 0 -906

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet
omsorgen

� ��� � 1�� ��

Färdtjänst 1 ��� 1 ��0 -���
Rehabiliteringsverksamhet � ��� � ��� ���
Hemvård och övrig öppen
service

�� �1� �� ��� -1�0

Servicehus �� 1�� �� 1�0 -1 0��
Sjukhem 1� 0�0 1� 1�0 -�0
Gruppboende SoL 10 ��1 11 01� -���
Stöd till funktionshindrade �� 0�� �� �0� -���
SUMMA 136 362 137 959 -1 597

Årets resultat
Årets resultat slutar för hela nämndens verksamhet på
ett underskott med 1.597 tkr, vilket motsvarar ett bud-
getöverskridande på 0,9 %. Underskottet beror främst
på:
- färdtjänsten gör ett budgetöverskridande med 297

tkr.
- posten servicehus gör ett underskott med 1.028 tkr
- posten gruppboende SoL gör ett underskott med

474 tkr
- posten stöd till funktionshindrade gör ett under-

skott med 423 tkr

Vid en närmare analys framgår att några faktorer har
påverkat budgetutfallet:
- semesterlöneskulden ökade med 539 tkr, vilket är

123 tkr mer än budgeterat och betydligt högre än
utfallen för 2005 och 2006

- högre kostnad för O-tillägg än beräknat, bl a bero-
ende på hur helgerna legat under 2007, denna post
blev 827 tkr högre än 2006

- höga kostnader för lönerörelsen, vilket innebär
utökade och ej kompenserade lönekostnader på
328 tkr

- högre kostnader för el och uppvärmning av servi-
cehusen än beräknat, dessa kostnader överstiger
budget med 682 tkr

- enskilt ärende, vilket lett till ökade kostnader med
359 tkr för omfattande hälso- och sjukvårdsinsat-
ser

- för lågt budgeterat när det gäller timvikarier, fyll-
nads- och övertid

- ackumulerade underkompenserade lönerörelser
under flera år slår igenom

Med anledning av att lönerörelsen tidsmässigt blev klar
sent på året samt att ökningarna av O-tilläggen och
semesterlöneskulden redovisas först i efterhand har
dessa kostnader varit mycket svåra att förutse och där-
med att påverka under verksamhetsåret. Även fakture-
ringen av värme- och elkostnader har haft en eftersläp

ning under året, varför även dessa kostnader fullt ut
varit svåra att förutse.

Investeringsbudgeten visar ett negativt resultat på 74 tkr.

Årets verksamhet
- Utbildning av den nya omsorgsnämnden
- Övertagande av ansvar för utredning och beslut

om bostadsanpassning
- Genomförande av omorganisation på omsorgs-

förvaltningen
- Arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen
- Länsstyrelsens tillsyn över äldreomsorgen
- Översyn av Ängslyckans framtida driftsform
- Arbetet med verksamhetsförändringar
- Kyld mat inom hemtjänsten
- Lönerörelsen
- Övrigt

Utbildning av den nya omsorgsnämnden
Med anledning av att det från 1 januari 2007 inletts en
ny mandatperiod med många nya ledamöter och ersätta-
re har det genomförts utbildningsinsatser för omsorgs-
nämnden.
Bl a genomfördes en heldags utbildning 14 mars för hela
nämnden med genomgång av de lagar som styr nämn-
dens verksamhet. Även viktiga och övergripande doku-
ment gicks igenom.

Övertagande av ansvar för utredning och beslut om bostadsan-
passning
Omsorgsnämnden tog 1 januari 2007 från kommunsty-
relsens samhällsbyggnadsavdelning över ansvaret för
handläggning och beslut om bostadsanpassningsbidrag.

Verksamheten har varit ny för omsorgsnämnden, men
det borde finnas fördelar med att samordna bostadsan-
passningen med nämndens övriga verksamheter både
när det gäller fördelar för den enskilde och ekonomisk
effektivitet.

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
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Genomförande av omorganisation av omsorgsförvaltningen
Nämnden beslutade i slutet av året om ny organisation
för omsorgsförvaltningens ledningsfunktion och admi-
nistration, vilken praktiskt genomförts under våren
2007.

Den nya organisationen innebär bl a att de tre nuvaran-
de chefsleden bibehållits, dvs förvaltningschef, avdel-
ningschef och enhetschef, men det blir ändå tydliga
förändringar. Organisationen blir ”rakare”, uppdragen
mer avgränsade och mer likformade. Ansvaret för stra-
tegisk ledning och driftsansvar tydliggörs.

Enhetscheferna har blivit rena arbetsledartjänster för
omvårdnadspersonalen. Myndighetsutövningen har
brutits ut och rena myndighetsutövartjänster har inrät-
tats. Den administrativa assistentfunktionen kommer
hela förvaltningen till del.

Arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen
Arbetet kommer att fortgå ända fram till år 2010.

Under 2007 har omsorgsnämnden har sett över verk-
samheten för utrikesfödda äldre i Tranemo och då i
första hand för finskspråkiga äldre. En inventering har
gjorts både när det gäller anställda och brukare. Tanken
är att Gudarpsgården kommer att få ett särskilt ansvar
för finskspråkiga äldre.

När det gäller vårdsamverkan utreds två områden avse-
ende större möjligheter till utökad vårdsamverkan mel-
lan kommunen och primärvården. Dessa områden är
fördjupad samverkan mellan distriktssköterskefunktio-
nen och fördjupad samverkan inom rehabiliteringsom-
rådet. Både kommunen och regionen är politiskt över-
ens om att utreda båda frågorna vidare.

För övrigt har ett antal utvecklingsområden setts över i
samband med planerade verksamhetsförändringar inför
2008, bl a en samlad korttidsverksamhet, särskilda kort-
tidsplatser för dementa, möjligheterna för palliativ vård
och dagverksamheten för dementa.

Länsstyrelsens tillsyn över äldreomsorgen
Länsstyrelsen har den 12-13 april och 17-18 april ge-
nomfört en tillsyn över äldreomsorgen i Tranemo
kommun. Tillsynen har varit mycket omfattande och
avsett de flesta områdena inom äldreomsorgen både när
det gäller särkilt boende och ordinärt boende.

Tillsynsbesöket föregicks av att Länsstyrelsen gick ige-
nom alla ledande och viktigare dokument avseende
äldreomsorgen i Tranemo kommun. Tillsynen på plats
genomfördes bl a i form av intervjuer med brukare,
närstående och personal, genom ett antal verksamhets-
tillsyner samt genom aktgranskning.

Resultatet av tillsynen har presenterats i en rapport som
presenterades för omsorgsnämnden den 13 juni. I stort
sett fick äldreomsorgen i Tranemo gott betyg, men det
finns ett antal områden som måste ses över, bl a be-
manningen på våra särskilda boenden och Solgårds ej
fullvärdiga boende. Även myndighetsutövningen och
rättssäkerheten behöver utvecklas ytterligare.

Översyn av Ängslyckans framtida driftsform
Omsorgsnämnden har aktivt arbetat med frågan sedan
hösten 2006. En dialog förs i ärendet med kommunsty-
relsen och Tranemobostäder. Ett alternativ är att Ängs-
lyckan upphör som särskilt boende och övergår till att
bli ett seniorboende och då förhoppningsvis med ett
antal utökat antal lägenheter.

Arbetet med verksamhetsförändringar
Med anledning av att budgetprocessen inför 2008 fått
förändrade förutsättningar beroende på de löneavtal
som tecknats på central nivå har nämnden varit tvungen
att under sommaren och hösten aktivt och intensivt
arbeta med förslag till verksamhetsförändringar. Målet
med arbetet har varit att tre processer skall kunna pågå
parallellt, nämligen budgetprocessen, arbetet med att
åtgärda Länsstyrelsens kritik och arbetet med utveck-
lingsplanen för äldreomsorgen.

Ett omfattande åtgärdsprogram har tagits fram inne-
hållande verksamhetsförändringar som klarar de eko-
nomiska målen, löser ut Länsstyrelsens kritik och stäm-
mer överens med intentionerna i utvecklingsplanen.

Nämnden beslutade under hösten att genomföra följan-
de åtgärder:
- förändring av verksamhetsinriktningen på Solgård
- förändring av verksamhetsinriktningen på Solrosen
- förstärkningar av bemanningen på Gudarpsgården,

Hjälmå, Glimringe och Solbacken
- förstärkningar av bemanningen inom hemtjänsten
- minskning av sjuksköterskeorganisationen

Solgård kommer att få en förändrad verksamhetsinrikt-
ning enligt följande:
- 16 korttidsplatser, varav hälften blir med inriktning

mot rehabilitering
- Speciella möjligheter till palliativ vård tillskapas
- 8 permanenta demensplatser, plus ytterligare två

korttidsplatser för dementa
- dagverksamhet för dementa

De vårdtagare som idag bor på Solrosen kommer att
flytta till Solgård, vilket frigör Solrosens lokaler. Dessa
kan då användas till gruppbostad enligt LSS.

Ovanstående förändringar innebär minskning av antalet
permanenta särskilda boendeplatser med 24, men möts
upp av förstärkningar i personalbemanningen på övriga
särskilda boenden och särskilt då på Gudarpsgården
samt genom att även hemtjänsten får en viss förstärk-
ning.

Kyld mat inom hemtjänsten
I mitten av september startades en provperiod med
distribution av kyld mat inom hemtjänsten. Provperio-
den avser södra delen av kommunen, dvs Tranemo,
Ambjörnarp och Sjötofta. Även om det är kommunsty-
relseförvaltningens kostenhet som är formellt ansvarig
är det en omfattande förändring även för hemtjänstens
brukare och personal.

Provperioden kommer att utvärderas och enligt planerna
skall distribution av den kylda maten införas i hela kom-

Lars Vesterlund (m)
Magnus AnderssonFörvaltningschef

Tranemo kommun

Ordförande
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OMSORGSNÄMNDEN
Ordförande Lars Vesterlund (m)
Förvaltningschef Magnus Andersson

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter �� 0�� �� ��� �� ��1

Kostnader -1�� ��� -1�1 1�� -1�� ��0

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-128 594 -126 651 -124 878

Kapitalkostnader -� ��� -� �11 -� �1�

UTFALL -137 959 -136 362 -133 796

Budgetanslag 1�� ��� 1�� ��� 1�� ��0

RESULTAT -1 597 0 -906

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet
omsorgen

� ��� � 1�� ��

Färdtjänst 1 ��� 1 ��0 -���
Rehabiliteringsverksamhet � ��� � ��� ���
Hemvård och övrig öppen
service

�� �1� �� ��� -1�0

Servicehus �� 1�� �� 1�0 -1 0��
Sjukhem 1� 0�0 1� 1�0 -�0
Gruppboende SoL 10 ��1 11 01� -���
Stöd till funktionshindrade �� 0�� �� �0� -���
SUMMA 136 362 137 959 -1 597

Årets resultat
Årets resultat slutar för hela nämndens verksamhet på
ett underskott med 1.597 tkr, vilket motsvarar ett bud-
getöverskridande på 0,9 %. Underskottet beror främst
på:
- färdtjänsten gör ett budgetöverskridande med 297

tkr.
- posten servicehus gör ett underskott med 1.028 tkr
- posten gruppboende SoL gör ett underskott med

474 tkr
- posten stöd till funktionshindrade gör ett under-

skott med 423 tkr

Vid en närmare analys framgår att några faktorer har
påverkat budgetutfallet:
- semesterlöneskulden ökade med 539 tkr, vilket är

123 tkr mer än budgeterat och betydligt högre än
utfallen för 2005 och 2006

- högre kostnad för O-tillägg än beräknat, bl a bero-
ende på hur helgerna legat under 2007, denna post
blev 827 tkr högre än 2006

- höga kostnader för lönerörelsen, vilket innebär
utökade och ej kompenserade lönekostnader på
328 tkr

- högre kostnader för el och uppvärmning av servi-
cehusen än beräknat, dessa kostnader överstiger
budget med 682 tkr

- enskilt ärende, vilket lett till ökade kostnader med
359 tkr för omfattande hälso- och sjukvårdsinsat-
ser

- för lågt budgeterat när det gäller timvikarier, fyll-
nads- och övertid

- ackumulerade underkompenserade lönerörelser
under flera år slår igenom

Med anledning av att lönerörelsen tidsmässigt blev klar
sent på året samt att ökningarna av O-tilläggen och
semesterlöneskulden redovisas först i efterhand har
dessa kostnader varit mycket svåra att förutse och där-
med att påverka under verksamhetsåret. Även fakture-
ringen av värme- och elkostnader har haft en eftersläp

ning under året, varför även dessa kostnader fullt ut
varit svåra att förutse.

Investeringsbudgeten visar ett negativt resultat på 74 tkr.

Årets verksamhet
- Utbildning av den nya omsorgsnämnden
- Övertagande av ansvar för utredning och beslut

om bostadsanpassning
- Genomförande av omorganisation på omsorgs-

förvaltningen
- Arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen
- Länsstyrelsens tillsyn över äldreomsorgen
- Översyn av Ängslyckans framtida driftsform
- Arbetet med verksamhetsförändringar
- Kyld mat inom hemtjänsten
- Lönerörelsen
- Övrigt

Utbildning av den nya omsorgsnämnden
Med anledning av att det från 1 januari 2007 inletts en
ny mandatperiod med många nya ledamöter och ersätta-
re har det genomförts utbildningsinsatser för omsorgs-
nämnden.
Bl a genomfördes en heldags utbildning 14 mars för hela
nämnden med genomgång av de lagar som styr nämn-
dens verksamhet. Även viktiga och övergripande doku-
ment gicks igenom.

Övertagande av ansvar för utredning och beslut om bostadsan-
passning
Omsorgsnämnden tog 1 januari 2007 från kommunsty-
relsens samhällsbyggnadsavdelning över ansvaret för
handläggning och beslut om bostadsanpassningsbidrag.

Verksamheten har varit ny för omsorgsnämnden, men
det borde finnas fördelar med att samordna bostadsan-
passningen med nämndens övriga verksamheter både
när det gäller fördelar för den enskilde och ekonomisk
effektivitet.
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Genomförande av omorganisation av omsorgsförvaltningen
Nämnden beslutade i slutet av året om ny organisation
för omsorgsförvaltningens ledningsfunktion och admi-
nistration, vilken praktiskt genomförts under våren
2007.

Den nya organisationen innebär bl a att de tre nuvaran-
de chefsleden bibehållits, dvs förvaltningschef, avdel-
ningschef och enhetschef, men det blir ändå tydliga
förändringar. Organisationen blir ”rakare”, uppdragen
mer avgränsade och mer likformade. Ansvaret för stra-
tegisk ledning och driftsansvar tydliggörs.

Enhetscheferna har blivit rena arbetsledartjänster för
omvårdnadspersonalen. Myndighetsutövningen har
brutits ut och rena myndighetsutövartjänster har inrät-
tats. Den administrativa assistentfunktionen kommer
hela förvaltningen till del.

Arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen
Arbetet kommer att fortgå ända fram till år 2010.

Under 2007 har omsorgsnämnden har sett över verk-
samheten för utrikesfödda äldre i Tranemo och då i
första hand för finskspråkiga äldre. En inventering har
gjorts både när det gäller anställda och brukare. Tanken
är att Gudarpsgården kommer att få ett särskilt ansvar
för finskspråkiga äldre.

När det gäller vårdsamverkan utreds två områden avse-
ende större möjligheter till utökad vårdsamverkan mel-
lan kommunen och primärvården. Dessa områden är
fördjupad samverkan mellan distriktssköterskefunktio-
nen och fördjupad samverkan inom rehabiliteringsom-
rådet. Både kommunen och regionen är politiskt över-
ens om att utreda båda frågorna vidare.

För övrigt har ett antal utvecklingsområden setts över i
samband med planerade verksamhetsförändringar inför
2008, bl a en samlad korttidsverksamhet, särskilda kort-
tidsplatser för dementa, möjligheterna för palliativ vård
och dagverksamheten för dementa.

Länsstyrelsens tillsyn över äldreomsorgen
Länsstyrelsen har den 12-13 april och 17-18 april ge-
nomfört en tillsyn över äldreomsorgen i Tranemo
kommun. Tillsynen har varit mycket omfattande och
avsett de flesta områdena inom äldreomsorgen både när
det gäller särkilt boende och ordinärt boende.

Tillsynsbesöket föregicks av att Länsstyrelsen gick ige-
nom alla ledande och viktigare dokument avseende
äldreomsorgen i Tranemo kommun. Tillsynen på plats
genomfördes bl a i form av intervjuer med brukare,
närstående och personal, genom ett antal verksamhets-
tillsyner samt genom aktgranskning.

Resultatet av tillsynen har presenterats i en rapport som
presenterades för omsorgsnämnden den 13 juni. I stort
sett fick äldreomsorgen i Tranemo gott betyg, men det
finns ett antal områden som måste ses över, bl a be-
manningen på våra särskilda boenden och Solgårds ej
fullvärdiga boende. Även myndighetsutövningen och
rättssäkerheten behöver utvecklas ytterligare.

Översyn av Ängslyckans framtida driftsform
Omsorgsnämnden har aktivt arbetat med frågan sedan
hösten 2006. En dialog förs i ärendet med kommunsty-
relsen och Tranemobostäder. Ett alternativ är att Ängs-
lyckan upphör som särskilt boende och övergår till att
bli ett seniorboende och då förhoppningsvis med ett
antal utökat antal lägenheter.

Arbetet med verksamhetsförändringar
Med anledning av att budgetprocessen inför 2008 fått
förändrade förutsättningar beroende på de löneavtal
som tecknats på central nivå har nämnden varit tvungen
att under sommaren och hösten aktivt och intensivt
arbeta med förslag till verksamhetsförändringar. Målet
med arbetet har varit att tre processer skall kunna pågå
parallellt, nämligen budgetprocessen, arbetet med att
åtgärda Länsstyrelsens kritik och arbetet med utveck-
lingsplanen för äldreomsorgen.

Ett omfattande åtgärdsprogram har tagits fram inne-
hållande verksamhetsförändringar som klarar de eko-
nomiska målen, löser ut Länsstyrelsens kritik och stäm-
mer överens med intentionerna i utvecklingsplanen.

Nämnden beslutade under hösten att genomföra följan-
de åtgärder:
- förändring av verksamhetsinriktningen på Solgård
- förändring av verksamhetsinriktningen på Solrosen
- förstärkningar av bemanningen på Gudarpsgården,

Hjälmå, Glimringe och Solbacken
- förstärkningar av bemanningen inom hemtjänsten
- minskning av sjuksköterskeorganisationen

Solgård kommer att få en förändrad verksamhetsinrikt-
ning enligt följande:
- 16 korttidsplatser, varav hälften blir med inriktning

mot rehabilitering
- Speciella möjligheter till palliativ vård tillskapas
- 8 permanenta demensplatser, plus ytterligare två

korttidsplatser för dementa
- dagverksamhet för dementa

De vårdtagare som idag bor på Solrosen kommer att
flytta till Solgård, vilket frigör Solrosens lokaler. Dessa
kan då användas till gruppbostad enligt LSS.

Ovanstående förändringar innebär minskning av antalet
permanenta särskilda boendeplatser med 24, men möts
upp av förstärkningar i personalbemanningen på övriga
särskilda boenden och särskilt då på Gudarpsgården
samt genom att även hemtjänsten får en viss förstärk-
ning.

Kyld mat inom hemtjänsten
I mitten av september startades en provperiod med
distribution av kyld mat inom hemtjänsten. Provperio-
den avser södra delen av kommunen, dvs Tranemo,
Ambjörnarp och Sjötofta. Även om det är kommunsty-
relseförvaltningens kostenhet som är formellt ansvarig
är det en omfattande förändring även för hemtjänstens
brukare och personal.

Provperioden kommer att utvärderas och enligt planerna
skall distribution av den kylda maten införas i hela kom-
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munen under 2008. Finansieringen av utvärderingen
sker via statliga stimulansmedel.

Lönerörelsen
2005 tecknades med Kommunal ett tvåårsavtal som gav
3,3 % årligen under 2005 och 2006 vilket är betydligt
över de 2,5 % som nämnden fått i budgetförstärkning av
fullmäktige. Detta motsvarar en årlig merkostnad för
nämnden på ca 750 tkr. Under 2006 erhöll även SSR,
SKTF och FSA löneutfall betydligt över 2,5%. 2007 har
en satsning på enhetschefer och sjuksköterskor innebu-
rit 328 tkr utöver de 2,5 % som erhållits i budgetför-
stärkning. Detta gör att under ett antal år har nämndens
budgetutrymme urholkats kraftigt, utan att nämnden
erhållit kompensation. Detta är en grundläggande orsak
till nämndens underskott för 2007.

Övrigt
Omsorgskontoret flyttade i slutet av året från kommun-
huset till nya administrativa lokaler i Sparbankshuset.

Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet för framta-
gande av en projektplan med avsikt att arbeta med höjda
sysselsättningsgrader för omvårdnadspersonalen. I arbe-
tet ligger även att se över möjligheterna till arbetstids-
modeller, bättre vikarieanskaffning m m.

Från 1 januari infördes den nya EU-anpassade arbets-
tidslagen, vilket föranlett främst förändringar för om-
sorgsverksamheten då den bedrivs dygnet runt. Detta
har föranlett ett omfattande arbete med schemaläggning
för vård- och omsorgspersonalen.

Genom särskilt riktade medel från staten till äldreom-
sorgen har utvecklingsarbete via Kompetensstegen och
Stimulansmedel under året kunnat fortsätta inom område-
na:
• Utbyggnad av IT-stöd och datautbildning
• Metodutveckling och utbildning i social dokumen-

tation
• Utbildning i vardagsrehabilitering
• Kyld mat
• Hemrehabilitering, vilket är en vidareutveckling av

vardagsrehabilitering
• Implementera arbetssätt för att motverka fall och

fallskador bland multisjuka äldre
• Förberedelse av brukarundersökning inom äldre-

omsorgen

En utbyggd datorisering inom äldreomsorgens verk-
samheter är en förutsättning för att kunna möta framti-
dens behov. Inom främst omsorgerna av funktionshind-
rade återstår ännu behov som behöver tillgodoses.

GEMENSAM VERKSAMHET
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 sammantaget ett
litet överskott på 69 tkr.

FÄRDTJÄNST
Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett mindre
budgetöverskridande på 297 tkr, vilket beror på ökat
åkande och också dyrare kostnad per resa. Antalet färd-
tjänstresenärer har inte ökat.

REHABILITERINGSVERKSAMHET
Den samlade rehabiliteringsverksamheten redovisar en
positiv budgetavvikelse på 755 tkr. Kommunens årliga
kostnader för hjälpmedel har stabiliserats i och med den
senaste upphandlingen. I överskottet ingår en positiv
avvikelse för bostadsanpassningsbidrag med 556 tkr.

HEMVÅRD OCH ÖVRIG ÖPPEN VERKSAMHET
Kommunens hemvård erbjuder ett kvarboende när den
enskilde behöver vård och omsorg. Antalet personer
som under året erhållit hemvård uppgick till 488 stycken,
vilket är en mindre minskning med 10 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
2007 488 stycken

Antalet hemvårdstimmar under året uppgick till 211.090
vilket är en ökning med 6.970 timmar jämfört med före-
gående år. Av det totala antalet timmar utfördes 42.204
timmar som personlig assistans, vilket är en ökning med
14.152 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
2007 42.204 168.886 211.090

Hemvård och övrig öppen verksamhet gör sammantaget
ett underskott på 140 tkr. Delvis beror detta på att
nämnden i ett särskilt ärende måste stå för omfattande
hälso- och sjukvårdsinsatser.

SERVICEHUS
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

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
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Korttidsplatserna inklusive åtta rehabiliteringsplatser på
Solgård har under året haft en beläggningsgrad på 85 %
jämfört med 74 % under 2006.

De fyra servicehusen redovisar en budgetavvikelse med
1.028 tkr. Detta beror på främst på att kostnaderna för
uppvärmning och el har ökat.

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

Solgård Tranemo 32 platser varav
8 rehabplatser

Glimringe Limmared 8 lägenheter

Sjukhemsverksamheten redovisar en liten negativ bud-
getavvikelse på 60 tkr.

GRUPPBOSTAD SoL
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

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

Verksamheten gör ett underskott med 474 tkr, vilket till
viss del beror på för lågt budgeterade kostnader när det
gäller timvikarier, fyllnads- och övertid samt på ökade
elkostnader.

STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE
Inom ramen för lagstiftningen om stöd och service till
funktionshindrade i vissa fall hade vid årsskiftet
2006/2007 sammanlagt 58 personer olika former av
insatser enligt följande (en person kan ha flera insatser):
- personlig assistans enligt LASS 8
- personlig assistans enligt LSS 4
- ledsagarservice 6
- kontaktperson 15
- korttidsvistelse utanför egna hemmet 14
- korttillsyn för skolungdom över 12 år 3
- boende i bostäder med särskild service

barn unga -
vuxna 25

- daglig verksamhet 30

Gruppbostäder
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

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

Totalt visar stöd till funktionshindrade ett negativt eko-
nomiskt resultat på 423 tkr. Detta beror främst på att en
gruppbostad pga av ändrade behov behövt stärka upp
med extra personal.

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 2007-11-26 för varje nämnd
beslutat om verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. För omsorgsnämnden fastställdes följande
mål:

Verksamhetsmål ekonomi
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i budgetproces-
sen och i den ekonomiska uppföljningen för att skapa
ökad förståelse för ”god ekonomisk hushållning”.

Hur skall målet mätas?
Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgsförvalt-
ningens verksamheter skall till varje tertialrapport göra
en egen ekonomisk utfallsprognos för årets verksamhet.

Verksamhetsmål personal
För att vara en god arbetsgivare skall antalet medarbeta-
re som kan utöka sin tjänstgöringsgrad under året öka.

Hur skall målet mätas?
Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som kunnat
utöka sin sysselsättningsgrad ha ökat med 5 % inom hela
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.
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munen under 2008. Finansieringen av utvärderingen
sker via statliga stimulansmedel.

Lönerörelsen
2005 tecknades med Kommunal ett tvåårsavtal som gav
3,3 % årligen under 2005 och 2006 vilket är betydligt
över de 2,5 % som nämnden fått i budgetförstärkning av
fullmäktige. Detta motsvarar en årlig merkostnad för
nämnden på ca 750 tkr. Under 2006 erhöll även SSR,
SKTF och FSA löneutfall betydligt över 2,5%. 2007 har
en satsning på enhetschefer och sjuksköterskor innebu-
rit 328 tkr utöver de 2,5 % som erhållits i budgetför-
stärkning. Detta gör att under ett antal år har nämndens
budgetutrymme urholkats kraftigt, utan att nämnden
erhållit kompensation. Detta är en grundläggande orsak
till nämndens underskott för 2007.

Övrigt
Omsorgskontoret flyttade i slutet av året från kommun-
huset till nya administrativa lokaler i Sparbankshuset.

Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet för framta-
gande av en projektplan med avsikt att arbeta med höjda
sysselsättningsgrader för omvårdnadspersonalen. I arbe-
tet ligger även att se över möjligheterna till arbetstids-
modeller, bättre vikarieanskaffning m m.

Från 1 januari infördes den nya EU-anpassade arbets-
tidslagen, vilket föranlett främst förändringar för om-
sorgsverksamheten då den bedrivs dygnet runt. Detta
har föranlett ett omfattande arbete med schemaläggning
för vård- och omsorgspersonalen.

Genom särskilt riktade medel från staten till äldreom-
sorgen har utvecklingsarbete via Kompetensstegen och
Stimulansmedel under året kunnat fortsätta inom område-
na:
• Utbyggnad av IT-stöd och datautbildning
• Metodutveckling och utbildning i social dokumen-

tation
• Utbildning i vardagsrehabilitering
• Kyld mat
• Hemrehabilitering, vilket är en vidareutveckling av

vardagsrehabilitering
• Implementera arbetssätt för att motverka fall och

fallskador bland multisjuka äldre
• Förberedelse av brukarundersökning inom äldre-

omsorgen

En utbyggd datorisering inom äldreomsorgens verk-
samheter är en förutsättning för att kunna möta framti-
dens behov. Inom främst omsorgerna av funktionshind-
rade återstår ännu behov som behöver tillgodoses.

GEMENSAM VERKSAMHET
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 sammantaget ett
litet överskott på 69 tkr.

FÄRDTJÄNST
Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett mindre
budgetöverskridande på 297 tkr, vilket beror på ökat
åkande och också dyrare kostnad per resa. Antalet färd-
tjänstresenärer har inte ökat.

REHABILITERINGSVERKSAMHET
Den samlade rehabiliteringsverksamheten redovisar en
positiv budgetavvikelse på 755 tkr. Kommunens årliga
kostnader för hjälpmedel har stabiliserats i och med den
senaste upphandlingen. I överskottet ingår en positiv
avvikelse för bostadsanpassningsbidrag med 556 tkr.

HEMVÅRD OCH ÖVRIG ÖPPEN VERKSAMHET
Kommunens hemvård erbjuder ett kvarboende när den
enskilde behöver vård och omsorg. Antalet personer
som under året erhållit hemvård uppgick till 488 stycken,
vilket är en mindre minskning med 10 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
2007 488 stycken

Antalet hemvårdstimmar under året uppgick till 211.090
vilket är en ökning med 6.970 timmar jämfört med före-
gående år. Av det totala antalet timmar utfördes 42.204
timmar som personlig assistans, vilket är en ökning med
14.152 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
2007 42.204 168.886 211.090

Hemvård och övrig öppen verksamhet gör sammantaget
ett underskott på 140 tkr. Delvis beror detta på att
nämnden i ett särskilt ärende måste stå för omfattande
hälso- och sjukvårdsinsatser.

SERVICEHUS
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

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
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Korttidsplatserna inklusive åtta rehabiliteringsplatser på
Solgård har under året haft en beläggningsgrad på 85 %
jämfört med 74 % under 2006.

De fyra servicehusen redovisar en budgetavvikelse med
1.028 tkr. Detta beror på främst på att kostnaderna för
uppvärmning och el har ökat.

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

Solgård Tranemo 32 platser varav
8 rehabplatser

Glimringe Limmared 8 lägenheter

Sjukhemsverksamheten redovisar en liten negativ bud-
getavvikelse på 60 tkr.

GRUPPBOSTAD SoL
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

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

Verksamheten gör ett underskott med 474 tkr, vilket till
viss del beror på för lågt budgeterade kostnader när det
gäller timvikarier, fyllnads- och övertid samt på ökade
elkostnader.

STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE
Inom ramen för lagstiftningen om stöd och service till
funktionshindrade i vissa fall hade vid årsskiftet
2006/2007 sammanlagt 58 personer olika former av
insatser enligt följande (en person kan ha flera insatser):
- personlig assistans enligt LASS 8
- personlig assistans enligt LSS 4
- ledsagarservice 6
- kontaktperson 15
- korttidsvistelse utanför egna hemmet 14
- korttillsyn för skolungdom över 12 år 3
- boende i bostäder med särskild service

barn unga -
vuxna 25

- daglig verksamhet 30

Gruppbostäder
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

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

Totalt visar stöd till funktionshindrade ett negativt eko-
nomiskt resultat på 423 tkr. Detta beror främst på att en
gruppbostad pga av ändrade behov behövt stärka upp
med extra personal.

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 2007-11-26 för varje nämnd
beslutat om verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. För omsorgsnämnden fastställdes följande
mål:

Verksamhetsmål ekonomi
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i budgetproces-
sen och i den ekonomiska uppföljningen för att skapa
ökad förståelse för ”god ekonomisk hushållning”.

Hur skall målet mätas?
Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgsförvalt-
ningens verksamheter skall till varje tertialrapport göra
en egen ekonomisk utfallsprognos för årets verksamhet.

Verksamhetsmål personal
För att vara en god arbetsgivare skall antalet medarbeta-
re som kan utöka sin tjänstgöringsgrad under året öka.

Hur skall målet mätas?
Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som kunnat
utöka sin sysselsättningsgrad ha ökat med 5 % inom hela
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.
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INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN
Ordförande Marianne Hörnqvist (m)
Förvaltningschef Sigward Stigheimer

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter � ��� � 1�� �0��

Kostnader -�1 ��0 -1� ��� -1� �0�

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-12 072 -16 770 -14 848

Kapitalkostnader -�� -�� -��

UTFALL -12 116 -16 806 -14 885

Budgetanslag 1� �0� 1� �0� 1� ���

RESULTAT 4 690 0 1 541

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet IFO � ��0 � �0� ��1
Förebyggande insatser � ��� � ��� �0�
Ekonomiskt bistånd � ��0 1 ��0 1 0�0
Institutionsvård � 1�0 1 ��� 1 ���
Vård i familjehem 1 �0� � 1�� -���
Familjerådgivning 11� 11� -�
Flyktingverksamhet 0 -1 ��� 1 ���
SUMMA 16 806 12 116 4 690

Årets resultat
Kostnaden för försörjningsstöd har minskat under 2007 i
förhållande till 2006. Orsaken är en mycket gynnsam
arbetsmarknad och en styrd handläggning av försörj-
ningsstödet. Överskott på placeringar på institution beror
på ovanligt höga intäkter. Underskott på familjehem för
barn beroende på ökning av fall av misshandel av barn
och spädbarnsplacering. Ökade intäkter på flyktingverk-
samheten beroende på beslut under 2006 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 bevilja
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 fältassistent som arbetar med uppsökande
och förebyggande arbete bland ungdomar. Verksamheten
svarar för tillsyn av servering och tobaksförsäljning.

Under året har funnits en kortare vakans på en socialsek-
reterartjänst. En tidsbegränsad anställning av en flykting-
sekreterare gjordes om till en tillsvidaretjänst. Detta på
grund av beslutet att ökat flyktingmottagande och teckna
avtal t.o.m. 2009. Samtliga personal har under året haft
handledning. Utvecklingssamtal och lönesamtal har skett
med samtliga anställda under året. En utomstående kon-
sult har arbetat med personalgruppens arbetsmiljö. Ut-
bildning i professionellt förhållningssätt i socialt arbete
samt utbildning i arbetsplaner och utförandeplaner har

genomförts. Utbildning i säkerhet har genomförts. Case
Manager är ett projekt inom Miltonprojekten i Kommu-
nalförbundets regi och är en samverkan mellan
Svenljunga- Ulricehamn- och Tranemo kommun. Verk-
samheten har under året permanentats. En verksamhet
för personer med dubbeldiagnos, både psykisk sjuk och
missbrukproblem. Ett integrationsprojekt i nära anslut-
ning till företagen i Dalstorp startades upp under hösten.
Verksamheten har tagit emot flyktingar från Kongo,
Somalia och Irak.

Länsstyrelsen har granskat nämndens arbete med de barn
som är placerade i familjehem och Länsstyrelsens slutsats
blev att arbetet ligger långt fram kvalitetsmässigt och att
förvaltningen gör ett mycket bra arbete. Att barnperspek-
tivet lyfts fram och bevakas på ett bra sätt. Nämnden har
under året fattat beslut om en ny organisation och samtli-
ga tjänster förutom en är nu heltidstjänster. En tjänst för
administrativ handläggning har inrättats. Verksamheten
har under året fått mer ändamålsenliga lokaler.

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 IoF-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 själv-
ständigt 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. Förvaltningen prioriterar det före-
byggande arbetet bland barn och ungdomar för att fånga
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upp grupper av barn som av olika orsaker finns i riskzo-
nen för social marginalisering i skolan, bland sina kamra-
ter och i hemmet. Barnperspektivet och rättigheter ska
komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn
oavsett vilka samhällsorgan som vidtar åtgärderna, varför
förvaltningen bedriver ett omfattande samverkansarbete
under ständig utveckling för att säkerställa att barnper-
spektivet tas tillvara.

Det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar har
hög prioritet inom förvaltningen och det pågår ett löpan-
de arbete med att utveckla förhållnings- och arbetssätt
där barnens åsikter tydliggörs och beaktas i beslutspro-
cessen. Socialtjänstlagen styr en stor del av förvaltningens
verksamhet och kan direkt överföras till barnkonventio-
nens olika artiklar och det är tydligt att socialtjänstlagen i
vissa fall ger ett starkare skydd för barn och deras rättig-
heter än vad barnkonventionen gör.

Samverkansformer avseende barn och barns behov sker
allt mer och mer via Kommunalförbundet. Under hösten
har bland annat skett samverkan kring asylsökande barn
och barn i missbruksmiljö.

Måluppfyllelse
Uppföljning av verksamhetsmål 2007 - god ekonomisk
hushållning.

1. Arbetsplaner ska finnas i samtliga biståndsärenden
där det är befogat och utvärderas regelbundet.
Mätmetod: Genom utvärdering varje halvår.
Utvärdering har skett vid två tillfällen.
Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts fullt ut.

2. Missförhållanden bland barn och unga ska upptäck-
as på ett tidigt stadium genom ett informationstill-
fälle på varje skola/förskola under varje år.
Mätmetod: Kontrollista fylls i vid varje besök.
Utvärdering: Ett flertal socialsekreterare samt be-
handlingsassistenter har deltagit i informationstill-
fällen i skola/förskola.
Måluppfyllelse: Samtliga skolor har inte besökts
varför målet inte uppnåtts fullt ut.

3. Varje medarbetare ska genom ett informationstill-
fälle varannan månad få en ökad medvetenhet kring
verksamhetens ekonomiska situation.
Mätmetod: Genomgång av protokoll från förvalt-
ningsmöte.
Utvärdering: Budgetinformation har lämnats vid
arbetsplatsträffar vid 5 av 6 tillfällen.
Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts fullt ut.

4. Genom aktiv kunskapsutveckling arbeta för att 95%
av alla överklagningar i länsrätt lämnas utan bifall.
Mätmetod: Löpande statistik, utvärdering varje år.
Utvärdering: Genomgång av domarna.
Måluppfyllelse: Målet har uppnåtts , i samtliga 31
överklagningarna har Länsrätten följt socialsekrete-
rarens beslut.

5. Efter introduktionsperiodens slut ska 70 % av flyk-
tingarna vara självförsörjande.

Mätmetod: Löpande statistik samt årsvis avstäm-
ning. Måluppfyllelse: Under 2007 har 83 % fått egen
försörjning efter introduktionstiden.

Framtiden
Trycket på kommunerna att ta emot fler flyktingar kom-
mer att öka närmaste åren. Behovet har inte varit så stort
sedan början av 90-talet och det höga trycket kommer att
pågå många år framöver. Kommunalförbundet har bevil-
jats pengar från Migrationsverket för att utveckla intro-
duktionen för flyktingarna och samverkan i integrations-
frågor mellan kommunerna i södra älvsborg. En intro-
duktion som är hållbar i ett längre perspektiv och där
flyktingen kommer snabbt i egen försörjning och möjlig-
het till etablering i svenska samhället behöver utvecklas.

Investeringar
Under året har investerats i datorer och kontorsmöbler.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Kontaktperson/stödfamilj till
barn och unga, antal 1� 1�

Institutionsvård

Institutionsvård, antal barn/unga � 1�

Antal vårddagar ��� 1 �0�

Genomsnitt dygnskostnad, kr � 1�� � ���

Institutionsvård, antal vuxna � �

Antal vårddagar ��� ��

Genomsnitt dygnskostnad, kr 1 1�1 ���

Familjehemsvård

Familjehemsvård, antal �0 1�

Genomsnittlig dygnskostnad, kr ��� ���

Försörjningsstöd

Antal hushåll exkl flyktingar, 10� 1��
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll 1� ��0 1� ���
Genomsnittlig "beroendetid" av
försörjningsstöd (antal mån) �
Antal nya ärenden (hushåll) ��

Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll �1 ��
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll �0 ��� �� ��0
Genomsnittlig ”beroendetid” av
försörjningsstöd (antal mån)

�

Antal nya ärenden (hushåll) � �0
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INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN
Ordförande Marianne Hörnqvist (m)
Förvaltningschef Sigward Stigheimer

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter � ��� � 1�� �0��

Kostnader -�1 ��0 -1� ��� -1� �0�

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-12 072 -16 770 -14 848

Kapitalkostnader -�� -�� -��

UTFALL -12 116 -16 806 -14 885

Budgetanslag 1� �0� 1� �0� 1� ���

RESULTAT 4 690 0 1 541

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet IFO � ��0 � �0� ��1
Förebyggande insatser � ��� � ��� �0�
Ekonomiskt bistånd � ��0 1 ��0 1 0�0
Institutionsvård � 1�0 1 ��� 1 ���
Vård i familjehem 1 �0� � 1�� -���
Familjerådgivning 11� 11� -�
Flyktingverksamhet 0 -1 ��� 1 ���
SUMMA 16 806 12 116 4 690

Årets resultat
Kostnaden för försörjningsstöd har minskat under 2007 i
förhållande till 2006. Orsaken är en mycket gynnsam
arbetsmarknad och en styrd handläggning av försörj-
ningsstödet. Överskott på placeringar på institution beror
på ovanligt höga intäkter. Underskott på familjehem för
barn beroende på ökning av fall av misshandel av barn
och spädbarnsplacering. Ökade intäkter på flyktingverk-
samheten beroende på beslut under 2006 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 bevilja
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 fältassistent som arbetar med uppsökande
och förebyggande arbete bland ungdomar. Verksamheten
svarar för tillsyn av servering och tobaksförsäljning.

Under året har funnits en kortare vakans på en socialsek-
reterartjänst. En tidsbegränsad anställning av en flykting-
sekreterare gjordes om till en tillsvidaretjänst. Detta på
grund av beslutet att ökat flyktingmottagande och teckna
avtal t.o.m. 2009. Samtliga personal har under året haft
handledning. Utvecklingssamtal och lönesamtal har skett
med samtliga anställda under året. En utomstående kon-
sult har arbetat med personalgruppens arbetsmiljö. Ut-
bildning i professionellt förhållningssätt i socialt arbete
samt utbildning i arbetsplaner och utförandeplaner har

genomförts. Utbildning i säkerhet har genomförts. Case
Manager är ett projekt inom Miltonprojekten i Kommu-
nalförbundets regi och är en samverkan mellan
Svenljunga- Ulricehamn- och Tranemo kommun. Verk-
samheten har under året permanentats. En verksamhet
för personer med dubbeldiagnos, både psykisk sjuk och
missbrukproblem. Ett integrationsprojekt i nära anslut-
ning till företagen i Dalstorp startades upp under hösten.
Verksamheten har tagit emot flyktingar från Kongo,
Somalia och Irak.

Länsstyrelsen har granskat nämndens arbete med de barn
som är placerade i familjehem och Länsstyrelsens slutsats
blev att arbetet ligger långt fram kvalitetsmässigt och att
förvaltningen gör ett mycket bra arbete. Att barnperspek-
tivet lyfts fram och bevakas på ett bra sätt. Nämnden har
under året fattat beslut om en ny organisation och samtli-
ga tjänster förutom en är nu heltidstjänster. En tjänst för
administrativ handläggning har inrättats. Verksamheten
har under året fått mer ändamålsenliga lokaler.

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 IoF-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 själv-
ständigt 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. Förvaltningen prioriterar det före-
byggande arbetet bland barn och ungdomar för att fånga
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upp grupper av barn som av olika orsaker finns i riskzo-
nen för social marginalisering i skolan, bland sina kamra-
ter och i hemmet. Barnperspektivet och rättigheter ska
komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn
oavsett vilka samhällsorgan som vidtar åtgärderna, varför
förvaltningen bedriver ett omfattande samverkansarbete
under ständig utveckling för att säkerställa att barnper-
spektivet tas tillvara.

Det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar har
hög prioritet inom förvaltningen och det pågår ett löpan-
de arbete med att utveckla förhållnings- och arbetssätt
där barnens åsikter tydliggörs och beaktas i beslutspro-
cessen. Socialtjänstlagen styr en stor del av förvaltningens
verksamhet och kan direkt överföras till barnkonventio-
nens olika artiklar och det är tydligt att socialtjänstlagen i
vissa fall ger ett starkare skydd för barn och deras rättig-
heter än vad barnkonventionen gör.

Samverkansformer avseende barn och barns behov sker
allt mer och mer via Kommunalförbundet. Under hösten
har bland annat skett samverkan kring asylsökande barn
och barn i missbruksmiljö.

Måluppfyllelse
Uppföljning av verksamhetsmål 2007 - god ekonomisk
hushållning.

1. Arbetsplaner ska finnas i samtliga biståndsärenden
där det är befogat och utvärderas regelbundet.
Mätmetod: Genom utvärdering varje halvår.
Utvärdering har skett vid två tillfällen.
Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts fullt ut.

2. Missförhållanden bland barn och unga ska upptäck-
as på ett tidigt stadium genom ett informationstill-
fälle på varje skola/förskola under varje år.
Mätmetod: Kontrollista fylls i vid varje besök.
Utvärdering: Ett flertal socialsekreterare samt be-
handlingsassistenter har deltagit i informationstill-
fällen i skola/förskola.
Måluppfyllelse: Samtliga skolor har inte besökts
varför målet inte uppnåtts fullt ut.

3. Varje medarbetare ska genom ett informationstill-
fälle varannan månad få en ökad medvetenhet kring
verksamhetens ekonomiska situation.
Mätmetod: Genomgång av protokoll från förvalt-
ningsmöte.
Utvärdering: Budgetinformation har lämnats vid
arbetsplatsträffar vid 5 av 6 tillfällen.
Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts fullt ut.

4. Genom aktiv kunskapsutveckling arbeta för att 95%
av alla överklagningar i länsrätt lämnas utan bifall.
Mätmetod: Löpande statistik, utvärdering varje år.
Utvärdering: Genomgång av domarna.
Måluppfyllelse: Målet har uppnåtts , i samtliga 31
överklagningarna har Länsrätten följt socialsekrete-
rarens beslut.

5. Efter introduktionsperiodens slut ska 70 % av flyk-
tingarna vara självförsörjande.

Mätmetod: Löpande statistik samt årsvis avstäm-
ning. Måluppfyllelse: Under 2007 har 83 % fått egen
försörjning efter introduktionstiden.

Framtiden
Trycket på kommunerna att ta emot fler flyktingar kom-
mer att öka närmaste åren. Behovet har inte varit så stort
sedan början av 90-talet och det höga trycket kommer att
pågå många år framöver. Kommunalförbundet har bevil-
jats pengar från Migrationsverket för att utveckla intro-
duktionen för flyktingarna och samverkan i integrations-
frågor mellan kommunerna i södra älvsborg. En intro-
duktion som är hållbar i ett längre perspektiv och där
flyktingen kommer snabbt i egen försörjning och möjlig-
het till etablering i svenska samhället behöver utvecklas.

Investeringar
Under året har investerats i datorer och kontorsmöbler.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Kontaktperson/stödfamilj till
barn och unga, antal 1� 1�

Institutionsvård

Institutionsvård, antal barn/unga � 1�

Antal vårddagar ��� 1 �0�

Genomsnitt dygnskostnad, kr � 1�� � ���

Institutionsvård, antal vuxna � �

Antal vårddagar ��� ��

Genomsnitt dygnskostnad, kr 1 1�1 ���

Familjehemsvård

Familjehemsvård, antal �0 1�

Genomsnittlig dygnskostnad, kr ��� ���

Försörjningsstöd

Antal hushåll exkl flyktingar, 10� 1��
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll 1� ��0 1� ���
Genomsnittlig "beroendetid" av
försörjningsstöd (antal mån) �
Antal nya ärenden (hushåll) ��

Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll �1 ��
Genomsnittlig kostnad per
bidragshushåll �0 ��� �� ��0
Genomsnittlig ”beroendetid” av
försörjningsstöd (antal mån)

�

Antal nya ärenden (hushåll) � �0



�0

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Miljö- och byggnämnd

�0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Ordförande Rune Eriksson (c)
Förvaltningschef Staffan Arvegård

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter 1 ��� 1 ��� 1 ���

Kostnader � ��� � ��� -� ��0

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-626 -827 -1 956

Kapitalkostnader

UTFALL -626 -827 -1 956

Budgetanslag ��� ��� 1 ��1

RESULTAT 201 0 25

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet -��� -1�� 10�
Byggverksamhet (tillsyn och
rådgivning)

��� 1�1 - 10�

Planer -�1� -��0 -���
Miljö och Agenda �1 -��� -�,� ���
SUMMA -827 -626 201

Årets resultat

Miljö- och byggnämnden uppvisar ett sammanlagt
överskott på 201 tkr.

Gemensam verksamhet
För miljö- o byggnämnden redovisas ett överskott på
109 tkr på grund av att bygglovsintäkterna blivit hög-
re än beräknat.

Byggverksamhet
Byggtillsyn redovisar ett underskott på 107 tkr.

Planverksamhet
Planverksamhetens resultat visar på ett underskott på
275 tkr. Detta beror dels på arbetet med ett antal
stora kommunala detaljplaner, dels på att fakturering
av uppdragsplaner ej utförts under 2007.

Miljöverksamhet
För miljöverksamheten redovisas ett överskott på
489 tkr. Taxan för avloppstillsyn höjdes med 77 %,
vilket medfört intäkter på 26 tkr över budget. Även
för miljöskydd gjordes en taxehöjning för samtliga
objekt, i kombination med en översyn av avgifterna
för olika verksamheter. Handläggarna har dessutom
tagit ut avgifter för handläggning i en större omfatt-
ning.

Taxan för livsmedelstillsyn gjordes om under 2007,
på grund av ändrade regler vilka innebär att den
kommunala livsmedelstillsynen i stort ska vara självfi-
nansierad. Detta medförde ett överskott på 142 tkr.

Tjänsten som djurskyddsinspektör har varit vakant
sedan sommaren vilket medfört att både intäkter och
kostnader hamnat avsevärt under budgeterad nivå.

Agenda 21
För Agenda 21 uppvisas ett underskott på 15 tkr.

Årets verksamhet

Byggverksamhet
Bygglovsintäkterna har under året varit något högre än bud-
geterat. Detta beror på den taxehöjning som gjordes inför
verksamhetsåret, samt ett antal omfattande bygglov. Då
bygglovsverksamheten i hög grad är avhängig av inkomman-
de ärenden är det årliga utfallet svårt att påverka.

Planverksamhet
Arbetet med ett antal kommunala planer har pågått under
året, bl. a detaljplaneläggning av Källsvedjans industriområ-
de, Samhallsområdet, samt bostadsområde vid Järpesbo. Den
sistnämnda planen har blivit överklagad och för närvarande
inväntas länsstyrelsens handläggande av detta.

Miljöverksamhet
Under året har ett uppehåll av kalkning av vissa sjöar gjorts p
g a höga pH-värden. Tack vare det något förbättrade försur-
ningsläget har kalkningsplanerna skrivits, vilket medfört att
mängden kalk kunnat minskas. På grund av att stora sjöar
med lång omsättningstid inte kalkas varje år svänger utgifter-
na ganska kraftigt från år till år.

Agenda 21
Under 2007 har bl a följande Agenda 21-arbete utförts:

• Föreläsningar i skolklasser och diskussioner om miljö
och klimat.

• Kontakter med byalag angående hur man arbetar lokalt
med miljö- och klimatfrågor.

• Information till allmänhet med energirådgivare och
konsumentrådgivare.

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Miljö- och byggnämnd

�1

Införlivande av intentionerna i FN:s
barnkonvention
Utanför Tranemos tätort har en naturstig anlagts
under året. Naturstigen sträcker sig runt det som
vardagligt kallas Tåstarps ängar. En del sträcker sig ut
i våtmarken kring ån Assman och är spångad. Utefter
naturstigen finns skyltar som informerar om de na-
turvärden som finns i området. Naturstigen är bl a
tänkt att kunna användas av skolorna i undervisning-
en. Ett arbetslag på högstadiet använder sig redan av
området och är delaktiga i skötselplanen.

Måluppfyllelse
Arbetet med att fastställa och implementera arbetsru-
tiner har påbörjats och fortgår alltjämt. Personal har
nyrekryterats till bl a tjänsterna som miljöhandläggare,
livsmedelshandläggare, planarkitekt samt stadsarki-
tekt. Kompetensutvecklingsplan har påbörjats och
beräknas vara färdigställt under 2008. Ny delega-
tionsordning ska behandlas under mars månads
nämndssammanträde.

På grund av att den omarbetade livsmedelstaxan
antogs under hösten har målet med fakturering av
tillsynsavgifter under första kvartalet ej kunnat upp-
nås. Fakturering har dock skett enligt taxan under
slutet av 2007.

Ett nytt kommungemensamt ärendehanteringssystem
har införts och arbetet med att utifrån detta bygga nya
rutiner pågår.

I handlingsplanen för 2007 har bland annat lyfts fram
att det är angeläget att det sker en detaljplanläggning
av attraktiva bostadsområden:

• Förhandlingar med Borås kommun angående
Hofsnäsområdet pågår.

• Detaljplanen för Järpesboområdet är antagen av
kommunfullmäktige men har överklagats. Frå-
gan ligger nu hos länsstyrelsen.

• Området kring Ljungsnässjön är ej prioriterat
för detaljplaneläggning. Området är dock väsent-
ligt i den framtida bostadsplaneringen, och har
goda förutsättningar att utvecklas till en cent-
rumnära ”stadsdel” med ekologiska förtecken.

• I översiktsplanen kommer fler attraktiva bo-
stadsområden att redovisas.

I handlingsplanen för 2007 har också lämnats upp-
drag att undersöka hur Tranemo bättre kan ta tillvara
förutsättningar för att attrahera familjer som söker
boende med möjlighet till djurhållning. Detta är något
som är väsentligt att belysa i den kommande över-
siktsplanen och ingår följaktligen om en del i det
pågående arbetet med översiktsplanen.

Framtiden
Personalsituationen upplevs i dagsläget som mer stabil än
tidigare vilket borgar för en positiv utveckling inom nämn-
dens arbetsområden.

Intäkter och behov inom byggverksamhet är i mångt och
mycket konjunkturberoende. Under 2008 förutspås en fort-
satt försiktig ökning avseende inkommande bygglovsansök-
ningar, och därmed bygganmälningar. I det fall den nya PBL
antas i den utformning som tidigare föreslagits kommer även
detta generera mer intäkter då den nya lagen föreskriver
bygglovsplikt för byggnation som tidigare varit undantaget
krav på bygglov.

Arbetet med att ta fram nya rutiner för debitering av upp-
dragsplaner pågår. Ett förslag till taxa för detaljplaneläggning
ska utarbetas, målet är att fakturering ska ske varje tertial.

Arbetet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel,
djurskydd, naturvård och miljöövervakning är under ständig
utveckling och förändring. Det ställer successivt ökade krav
både på verksamhetsutövare och på tillsynsmyndigheten.

Verksamhetsutövare behöver förbättra sina kunskaper och
egenkontroll. Tillsynsmyndigheten behöver kontinuerligt
arbeta med kompetensutveckling, rutiner samt höja nivån på
tillsynsarbetet.

Tillsynsansvaret för djurskydd är i nuläget oklart från och
med 2009. Mycket talar dock för att tillsynsansvaret flyttas
över från kommunerna till länsstyrelsen.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Antal diarieförda ärenden ��� ���

Bygglov och
bygganmälningar
Antal bygglov diarieförda ären-
den

1�� 1�1

Bygganmälningar diarieförda
ärenden

110 1��

Brandfarlig vara � �

Planverksamhet

Detaljplaner, antal nya ärenden � �

Antal pågående planer 1� 1�

Antal avslutade planer � �

Områdesbestämmelser 0 0

Miljöverksamhet

Värmeanläggningar �� �1

Enskilda avlopp 1� ��

Ansökningar dispens
sophämtning

1 -

Beslut – avslag 1 �

Ansökan dispens slamtömning 1 �

Cisterner � 1�

Livsmedelsanläggning �� ��

Djurhållningsärenden 10 ��



�0 �1

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Miljö- och byggnämnd

�0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Ordförande Rune Eriksson (c)
Förvaltningschef Staffan Arvegård

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

�00�
Budget

�00�
Bokslut

�00�

Intäkter 1 ��� 1 ��� 1 ���

Kostnader � ��� � ��� -� ��0

Nettokostnader före
kapitalkostnader

-626 -827 -1 956

Kapitalkostnader

UTFALL -626 -827 -1 956

Budgetanslag ��� ��� 1 ��1

RESULTAT 201 0 25

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet -��� -1�� 10�
Byggverksamhet (tillsyn och
rådgivning)

��� 1�1 - 10�

Planer -�1� -��0 -���
Miljö och Agenda �1 -��� -�,� ���
SUMMA -827 -626 201

Årets resultat

Miljö- och byggnämnden uppvisar ett sammanlagt
överskott på 201 tkr.

Gemensam verksamhet
För miljö- o byggnämnden redovisas ett överskott på
109 tkr på grund av att bygglovsintäkterna blivit hög-
re än beräknat.

Byggverksamhet
Byggtillsyn redovisar ett underskott på 107 tkr.

Planverksamhet
Planverksamhetens resultat visar på ett underskott på
275 tkr. Detta beror dels på arbetet med ett antal
stora kommunala detaljplaner, dels på att fakturering
av uppdragsplaner ej utförts under 2007.

Miljöverksamhet
För miljöverksamheten redovisas ett överskott på
489 tkr. Taxan för avloppstillsyn höjdes med 77 %,
vilket medfört intäkter på 26 tkr över budget. Även
för miljöskydd gjordes en taxehöjning för samtliga
objekt, i kombination med en översyn av avgifterna
för olika verksamheter. Handläggarna har dessutom
tagit ut avgifter för handläggning i en större omfatt-
ning.

Taxan för livsmedelstillsyn gjordes om under 2007,
på grund av ändrade regler vilka innebär att den
kommunala livsmedelstillsynen i stort ska vara självfi-
nansierad. Detta medförde ett överskott på 142 tkr.

Tjänsten som djurskyddsinspektör har varit vakant
sedan sommaren vilket medfört att både intäkter och
kostnader hamnat avsevärt under budgeterad nivå.

Agenda 21
För Agenda 21 uppvisas ett underskott på 15 tkr.

Årets verksamhet

Byggverksamhet
Bygglovsintäkterna har under året varit något högre än bud-
geterat. Detta beror på den taxehöjning som gjordes inför
verksamhetsåret, samt ett antal omfattande bygglov. Då
bygglovsverksamheten i hög grad är avhängig av inkomman-
de ärenden är det årliga utfallet svårt att påverka.

Planverksamhet
Arbetet med ett antal kommunala planer har pågått under
året, bl. a detaljplaneläggning av Källsvedjans industriområ-
de, Samhallsområdet, samt bostadsområde vid Järpesbo. Den
sistnämnda planen har blivit överklagad och för närvarande
inväntas länsstyrelsens handläggande av detta.

Miljöverksamhet
Under året har ett uppehåll av kalkning av vissa sjöar gjorts p
g a höga pH-värden. Tack vare det något förbättrade försur-
ningsläget har kalkningsplanerna skrivits, vilket medfört att
mängden kalk kunnat minskas. På grund av att stora sjöar
med lång omsättningstid inte kalkas varje år svänger utgifter-
na ganska kraftigt från år till år.

Agenda 21
Under 2007 har bl a följande Agenda 21-arbete utförts:

• Föreläsningar i skolklasser och diskussioner om miljö
och klimat.

• Kontakter med byalag angående hur man arbetar lokalt
med miljö- och klimatfrågor.

• Information till allmänhet med energirådgivare och
konsumentrådgivare.

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Miljö- och byggnämnd

�1

Införlivande av intentionerna i FN:s
barnkonvention
Utanför Tranemos tätort har en naturstig anlagts
under året. Naturstigen sträcker sig runt det som
vardagligt kallas Tåstarps ängar. En del sträcker sig ut
i våtmarken kring ån Assman och är spångad. Utefter
naturstigen finns skyltar som informerar om de na-
turvärden som finns i området. Naturstigen är bl a
tänkt att kunna användas av skolorna i undervisning-
en. Ett arbetslag på högstadiet använder sig redan av
området och är delaktiga i skötselplanen.

Måluppfyllelse
Arbetet med att fastställa och implementera arbetsru-
tiner har påbörjats och fortgår alltjämt. Personal har
nyrekryterats till bl a tjänsterna som miljöhandläggare,
livsmedelshandläggare, planarkitekt samt stadsarki-
tekt. Kompetensutvecklingsplan har påbörjats och
beräknas vara färdigställt under 2008. Ny delega-
tionsordning ska behandlas under mars månads
nämndssammanträde.

På grund av att den omarbetade livsmedelstaxan
antogs under hösten har målet med fakturering av
tillsynsavgifter under första kvartalet ej kunnat upp-
nås. Fakturering har dock skett enligt taxan under
slutet av 2007.

Ett nytt kommungemensamt ärendehanteringssystem
har införts och arbetet med att utifrån detta bygga nya
rutiner pågår.

I handlingsplanen för 2007 har bland annat lyfts fram
att det är angeläget att det sker en detaljplanläggning
av attraktiva bostadsområden:

• Förhandlingar med Borås kommun angående
Hofsnäsområdet pågår.

• Detaljplanen för Järpesboområdet är antagen av
kommunfullmäktige men har överklagats. Frå-
gan ligger nu hos länsstyrelsen.

• Området kring Ljungsnässjön är ej prioriterat
för detaljplaneläggning. Området är dock väsent-
ligt i den framtida bostadsplaneringen, och har
goda förutsättningar att utvecklas till en cent-
rumnära ”stadsdel” med ekologiska förtecken.

• I översiktsplanen kommer fler attraktiva bo-
stadsområden att redovisas.

I handlingsplanen för 2007 har också lämnats upp-
drag att undersöka hur Tranemo bättre kan ta tillvara
förutsättningar för att attrahera familjer som söker
boende med möjlighet till djurhållning. Detta är något
som är väsentligt att belysa i den kommande över-
siktsplanen och ingår följaktligen om en del i det
pågående arbetet med översiktsplanen.

Framtiden
Personalsituationen upplevs i dagsläget som mer stabil än
tidigare vilket borgar för en positiv utveckling inom nämn-
dens arbetsområden.

Intäkter och behov inom byggverksamhet är i mångt och
mycket konjunkturberoende. Under 2008 förutspås en fort-
satt försiktig ökning avseende inkommande bygglovsansök-
ningar, och därmed bygganmälningar. I det fall den nya PBL
antas i den utformning som tidigare föreslagits kommer även
detta generera mer intäkter då den nya lagen föreskriver
bygglovsplikt för byggnation som tidigare varit undantaget
krav på bygglov.

Arbetet med att ta fram nya rutiner för debitering av upp-
dragsplaner pågår. Ett förslag till taxa för detaljplaneläggning
ska utarbetas, målet är att fakturering ska ske varje tertial.

Arbetet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel,
djurskydd, naturvård och miljöövervakning är under ständig
utveckling och förändring. Det ställer successivt ökade krav
både på verksamhetsutövare och på tillsynsmyndigheten.

Verksamhetsutövare behöver förbättra sina kunskaper och
egenkontroll. Tillsynsmyndigheten behöver kontinuerligt
arbeta med kompetensutveckling, rutiner samt höja nivån på
tillsynsarbetet.

Tillsynsansvaret för djurskydd är i nuläget oklart från och
med 2009. Mycket talar dock för att tillsynsansvaret flyttas
över från kommunerna till länsstyrelsen.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Antal diarieförda ärenden ��� ���

Bygglov och
bygganmälningar
Antal bygglov diarieförda ären-
den

1�� 1�1

Bygganmälningar diarieförda
ärenden

110 1��

Brandfarlig vara � �

Planverksamhet

Detaljplaner, antal nya ärenden � �

Antal pågående planer 1� 1�

Antal avslutade planer � �

Områdesbestämmelser 0 0

Miljöverksamhet

Värmeanläggningar �� �1

Enskilda avlopp 1� ��

Ansökningar dispens
sophämtning

1 -

Beslut – avslag 1 �

Ansökan dispens slamtömning 1 �

Cisterner � 1�

Livsmedelsanläggning �� ��

Djurhållningsärenden 10 ��



��

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Fjärrvärme

��

FJÄRRVÄRME

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

2007
Budget

2007
Bokslut

2006
Intäkter

Avgifter 1� ��� 1� ��� 1� ���

Övrigt ���    0 0

Summa intäkter 18 577 17 978 15 927

Kostnader

Drift -1� ��� -1� ��� -11 �0�

Underhåll -��� -��� -���

Personalkostnader -��� -��0 -��1

Summa kostnader -13 692 -14 432 -12 987

Resultat före kapital-
kostnader

4 885 3  546  2 940

Kapitalkostnader -� ��� -� ��� -� �1�

UTFALL  936 0 -677

Kommmunbidrag 0 0 -1�

RESULTAT 936 -692

Ackumulerat resultat -��1 -1 �0�

Kostnadstäckning (%) 10� 100 ��,�

Årets verksamhet
Verksamheten uppvisar ett överskott på 936 tkr. Trots
att temperaturen varit relativt hög under 2007, har den
blåsiga hösten och vintern medfört att försäljningen av
fjärrvärme blivit högre än budgeterat. Fjärrvärmepersonal
har under året även arbetat med energibesparande åtgär-
der på kommunens fastigheter, vilket har inneburit att
personalkostnaderna för fjärrvärmen blivit lägre än bud-
geterat.

Under 2007 har utbyggnad av fjärrvärmen endast pågått i
Tranemo där 53 villor har anslutits till nätet.

Målet för fjärrvärmen är att producera värme och varm-
vatten av högsta kvalitet till kunderna med få driftstör-
ningar. Målet är uppnått under 2007.

Under 2008 kommer arbetet med att bygga ett fjärrvär-
menät i Limmared att påbörjas under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas. Spillvärme från Ardagh Glass
kommer då att tas tillvara, och en överföringsledning till
Tranemo kommer att byggas.

Verksamhetsmått och nyckeltal
2007 2006

Antal abonnenter (st) �1� ���

Köpt värme (MWh) �� ��� �� 1��

Såld värme (MWh) * �� �1�

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Renhållning

��

RENHÅLLNING

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

2007
Budget

2007
Bokslut

2006
Intäkter

Avgifter � ��� � 1�� � �0�

Övrigt 0 0 ���

Summa intäkter 9 486 9 176 8 668

Kostnader

Drift och underhåll -� ��� -� �0� -� ���

Personalkostnader -1 �00 -1 ��� -1 �0�

Skatt på deponerat avfall -��� -��� -���

Avsättning till sluttäckning -��0 -�1� -�1�

Summa kostnader -8 724 -8 966 -8 196

Resultat före
kapitalkostnader 762 210 471

Kapitalkostnader -1�� -�10 -1��

UTFALL 576 0 280

Kommunbidrag 0 0 -26

RESULTAT 576 0 254

Avgår avsättning till
renhållningsfond

-���

Resultat efter avsättning 0

Ackumulerad renhålln fond ��� 1�

Kostnadstäckning (%) 10�,� 100 10�,�

Årets verksamhet
Intäkterna för sophämtning har blivit lägre än budgeterat,
detta beror främst på att fler abonnenter än väntat har
börjat kompostera. Underskottet kompenseras dock av
ökade intäkter från försäljningen av skrot. Verksamhe-
tens kostnader har sjunkit, bl a beroende på minskade
transportkostnader, avfallet komprimeras bättre sedan
två stycken ”Roll-pack” installerats på återvinningscen-
tralen. Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på
576 tkr.

Avtalet avseende slamtömning inom kommunen har
förlängts med 24 månader och löper nu fram t o m mars
2010. För att få en sammanhängande avtalsperiod för
insamling, förbränning och transport av hushållsavfall
har nu de sistnämnda avtalen förlängts och löper nu fram
t o m 2008-12-31.

Projekteringsarbete pågår för att under våren kunna
presentera förslag på lokalisering och layout av ny åter-
vinningscentral.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen informerade
under hösten 2007 om att de från och med januari 2008

planerade att lägga ner tre återvinningsstationer i Trane-
mo kommun; Ölsremma; Nittorp och Sjötofta. Skälet är
att för små mängder samlas in vilket leder till att materia-
let blir kvar för länge i containrarna och förstörs. Diskus-
sioner pågår för att hitta en lösning för stationer i små
samhällen.

Ett av renhållningsorganisationens mål är att öka andelen
hushåll som har kompost samt glesare hämtningsintervall
har uppnåtts under 2007, drygt 83 % har nu s k kompos-
teringsabonnemang. Det uppsatt målet högst 205 kg
avfall/invånare och år har inte infriats. För år 2007 blev
resultatet 208 kg, dock är resultatet samma som 2206,
mängden avfall har alltså inte ökat.

Under våren kommer Tranemo och Svenljunga kommu-
ner gemensamt att förbereda upphandling av insamling,
förbränning samt transport av hushållsavfall.

Verksamhetsmått och nyckeltal
2007 2006

Hushållsavfall till förbränning, ton � ��1 � ���

Hushållsavfall till deponi, ton ��� ���

Branschspecifik industriavfall, ton ��� �0�

Icke branschspecifik
industriavfall (ton) 1� 1�
Antal renhållningsabonnenter,
1� dagars, ej kompost ��� ���
Antal renhållningsabonnenter,
1� dagars, egen kompost 1 1�� 1 1��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka, ej kompost1 �� ��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka, egen kompost � 110 � 0��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka ��� �1�
Antal latrinabonnenter, hushåll �� ��

Antal lösa sopsäckar � ��� � ���

1 Samtliga utanför tätort



�� ��

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Fjärrvärme

��

FJÄRRVÄRME

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

2007
Budget

2007
Bokslut

2006
Intäkter

Avgifter 1� ��� 1� ��� 1� ���

Övrigt ���    0 0

Summa intäkter 18 577 17 978 15 927

Kostnader

Drift -1� ��� -1� ��� -11 �0�

Underhåll -��� -��� -���

Personalkostnader -��� -��0 -��1

Summa kostnader -13 692 -14 432 -12 987

Resultat före kapital-
kostnader

4 885 3  546  2 940

Kapitalkostnader -� ��� -� ��� -� �1�

UTFALL  936 0 -677

Kommmunbidrag 0 0 -1�

RESULTAT 936 -692

Ackumulerat resultat -��1 -1 �0�

Kostnadstäckning (%) 10� 100 ��,�

Årets verksamhet
Verksamheten uppvisar ett överskott på 936 tkr. Trots
att temperaturen varit relativt hög under 2007, har den
blåsiga hösten och vintern medfört att försäljningen av
fjärrvärme blivit högre än budgeterat. Fjärrvärmepersonal
har under året även arbetat med energibesparande åtgär-
der på kommunens fastigheter, vilket har inneburit att
personalkostnaderna för fjärrvärmen blivit lägre än bud-
geterat.

Under 2007 har utbyggnad av fjärrvärmen endast pågått i
Tranemo där 53 villor har anslutits till nätet.

Målet för fjärrvärmen är att producera värme och varm-
vatten av högsta kvalitet till kunderna med få driftstör-
ningar. Målet är uppnått under 2007.

Under 2008 kommer arbetet med att bygga ett fjärrvär-
menät i Limmared att påbörjas under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas. Spillvärme från Ardagh Glass
kommer då att tas tillvara, och en överföringsledning till
Tranemo kommer att byggas.

Verksamhetsmått och nyckeltal
2007 2006

Antal abonnenter (st) �1� ���

Köpt värme (MWh) �� ��� �� 1��

Såld värme (MWh) * �� �1�

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Renhållning

��

RENHÅLLNING

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut

2007
Budget

2007
Bokslut

2006
Intäkter

Avgifter � ��� � 1�� � �0�

Övrigt 0 0 ���

Summa intäkter 9 486 9 176 8 668

Kostnader

Drift och underhåll -� ��� -� �0� -� ���

Personalkostnader -1 �00 -1 ��� -1 �0�

Skatt på deponerat avfall -��� -��� -���

Avsättning till sluttäckning -��0 -�1� -�1�

Summa kostnader -8 724 -8 966 -8 196

Resultat före
kapitalkostnader 762 210 471

Kapitalkostnader -1�� -�10 -1��

UTFALL 576 0 280

Kommunbidrag 0 0 -26

RESULTAT 576 0 254

Avgår avsättning till
renhållningsfond

-���

Resultat efter avsättning 0

Ackumulerad renhålln fond ��� 1�

Kostnadstäckning (%) 10�,� 100 10�,�

Årets verksamhet
Intäkterna för sophämtning har blivit lägre än budgeterat,
detta beror främst på att fler abonnenter än väntat har
börjat kompostera. Underskottet kompenseras dock av
ökade intäkter från försäljningen av skrot. Verksamhe-
tens kostnader har sjunkit, bl a beroende på minskade
transportkostnader, avfallet komprimeras bättre sedan
två stycken ”Roll-pack” installerats på återvinningscen-
tralen. Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på
576 tkr.

Avtalet avseende slamtömning inom kommunen har
förlängts med 24 månader och löper nu fram t o m mars
2010. För att få en sammanhängande avtalsperiod för
insamling, förbränning och transport av hushållsavfall
har nu de sistnämnda avtalen förlängts och löper nu fram
t o m 2008-12-31.

Projekteringsarbete pågår för att under våren kunna
presentera förslag på lokalisering och layout av ny åter-
vinningscentral.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen informerade
under hösten 2007 om att de från och med januari 2008

planerade att lägga ner tre återvinningsstationer i Trane-
mo kommun; Ölsremma; Nittorp och Sjötofta. Skälet är
att för små mängder samlas in vilket leder till att materia-
let blir kvar för länge i containrarna och förstörs. Diskus-
sioner pågår för att hitta en lösning för stationer i små
samhällen.

Ett av renhållningsorganisationens mål är att öka andelen
hushåll som har kompost samt glesare hämtningsintervall
har uppnåtts under 2007, drygt 83 % har nu s k kompos-
teringsabonnemang. Det uppsatt målet högst 205 kg
avfall/invånare och år har inte infriats. För år 2007 blev
resultatet 208 kg, dock är resultatet samma som 2206,
mängden avfall har alltså inte ökat.

Under våren kommer Tranemo och Svenljunga kommu-
ner gemensamt att förbereda upphandling av insamling,
förbränning samt transport av hushållsavfall.

Verksamhetsmått och nyckeltal
2007 2006

Hushållsavfall till förbränning, ton � ��1 � ���

Hushållsavfall till deponi, ton ��� ���

Branschspecifik industriavfall, ton ��� �0�

Icke branschspecifik
industriavfall (ton) 1� 1�
Antal renhållningsabonnenter,
1� dagars, ej kompost ��� ���
Antal renhållningsabonnenter,
1� dagars, egen kompost 1 1�� 1 1��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka, ej kompost1 �� ��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka, egen kompost � 110 � 0��
Antal renhållningsabonnenter,
var �:e vecka ��� �1�
Antal latrinabonnenter, hushåll �� ��

Antal lösa sopsäckar � ��� � ���

1 Samtliga utanför tätort



��

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Vatten och avlopp

��

VATTEN OCH AVLOPP

Årets ekonomiska resultat
För vatten och avlopp redovisas ett överskott på 682 tkr.
Intäkterna har blivit ca 450 tkr högre än budgeterat bero-
ende på att förbrukningen ökat betydligt jämfört med
2006. Kapitalkostnaderna har dessutom hamnat ca
500 tkr lägre än budget på grund av att investeringar inte
utförts i den takt som planerats.

Överskottet kommer att användas till att minska det
ackumulerade underskottet från föregående år.

Det ackumulerade resultatet för VA-verksamheten är
efter 2007 års resultat ett underskott på ca 2,1 mkr. För
2008 finns inget beräknat utrymme i taxan för att ytterli-
gare minska det ackumulerade underskottet. Den budge-
terade skattefinansieringsgraden för 2007 var 4 %, för
2008 är motsvarande siffra 3 %.

Vatten- och avloppsverksamheten betalar administra-
tionsersättning till samhällsbyggnadsavdelningen - under
2007 uppgick denna till 2 373 tkr kronor. Ersättningen
beräknas enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer,
vilka innebär att en viss procent av kostnaden för admi-
nistrativ personal på samhällsbyggnadsavdelningen förde-
las ut på de taxefinansierade verksamheterna. Procentsat-
sen fastställs genom att de taxefinansierade verksamhe-
ternas bruttokostnader under de tre närmast föregående
åren sätts i relation till samhällsbyggnadsavdelningens
totala kostnader. Hänsyn tas även till antal abonnenter.
Under 2008 kommer en genomgång av administrations-
ersättningarna att göras, eventuellt kommer förslag om
att beräkningsgrunderna ändras.

Samtliga taxefinansierade verksamheter bär även internt
fördelade kostnader för central administration. Fördel-
ningen av dessa indirekta kostnader sker med utgångs-
punkt från respektive verksamhets omsättning och antal
abonnenter. I VA-verksamheten redovisas under 2007 en
kostnad på 427 tkr för central administration

Kostnader för fordon och maskiner (reparationer, kapi-
talkostnader mm) fördelas enligt fastställda procentsatser.
För vatten- och avloppsverksamheten uppgick dessa
kostnader under 2007 till ca 500 tkr.

Årets verksamhet
Under 2007 påbörjades arbetet med att bygga överfö-
ringsledningar för vatten och avlopp mellan Tranemo
och Ambjörnarp respektive Limmared och Månstad.
Ledningarna beräknas vara färdiga under 2008, och där-
med kan vattenverken och avloppsreningsverken i Amb-
jörnarp och Månstad avvecklas.

Under några år har vattenförbrukningen minskat, under
2007 ökade dock den debiterade vattenmängden med
39 000 kbm. Den producerade vattenmängden ökade
endast med 17 000 kbm, vilket innebär att utläckaget på
ledningsnätet procentuellt har minskat. Arbetet med att
hitta och åtgärda läckor kommer att fortsätta.

Måluppfyllelse
VA-verksamheten uppnår under 2007 det uppsatta målet
att leverera dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt
rena spillvattnet på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

Framtiden
Kommunfullmäktige antog under 2006 en strategi för
vatten- och avloppsverksamheten, där underhålls- och
investeringsbehov har klarlagts. Investeringsutgifterna
beräknas uppgå till strax över 90 miljoner kr fram till år
2015. VA-anläggningarna kommer att koncentreras till ca
fem orter, och överföringsledningar mellan ett antal
samhällen kommer att byggas. Den stora investeringsvo-
lymen kommer att medföra kraftigt ökade kapitalkostna-
der, detta beräknas dock till viss del kompenseras av
minskade driftkostnader med färre verk.

För att öka möjligheterna att särredovisa de taxefinansie-
rade verksamheternas kostnader pågår diskussioner med
leverantören av ekonomisystemet. En översyn av interna
fördelningar samt OH-kostnader inom samhällsbygg-
nadsavdelningen kommer att genomföras under 2008.

Förslag på ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten,
uppbyggd enligt den nya VA-lagen, kommer att tas fram
under 2008.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Antal abonnenter � �0� � �0�

Producerad
vattenmängd, m� �0� 000 ��� 000
Debiterad
vattenmängd, m� ��1 000 ��� 000

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Vatten och avlopp

��

RESULTATRÄKNING (tkr)

Bokslut
Not 2007

Intäkter

Brukningsavgifter 1 �0 ���

Summa intäkter 20 445

Kostnader

Kostnader � -1� ���
Interna kostnader
inom koncernen � -� �00

Avskrivningar -� 0��

Summa kostnader -18 076

Verksamhetens nettokostnad 2 368

Finansiella kostnader

Intern ränta -� ���

UTFALL -181

Kommunbidrag ���

RESULTAT 682

Avgår avsättning till VA-fond -���

Resultat efter avsättning 0

BALANSRÄKNING (tkr)

071231

Materiella anläggningstillgångar � �� �0�
Totala anläggningstillgångar 58 309

Fordringar

Kundfordringar � ���

Totala fordringar 2 686

SUMMA TILLGÅNGAR 60 994

Eget kapital

Ackumulerat resultat � -2 174

Avsättningar

Pensioner � 1�1

Totala avsättningar 2 181

Långfristiga skulder
Avräkning kommunen �� ���

Totala långfristiga skulder 59 952

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 0��

Totala kortfristiga skulder 1 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER 60 994

NOTER (tkr)
2007

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 1� 0��
Kommunen 1 �1�
Tranemobostäder AB � 1��
Tranemo Utvecklings AB �
Summa intäkter 20 445

Not 2
Kostnader
Driftkostnader � ��1
Underhållskostnader � ���
Personalkostnader � ���
Summa kostnader 12 232

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnadsavdelningen � ���
Central administration ���
Summa administrationskostnader 2 800

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde �� ���
Årets anskaffningar � ���
Årets avskrivningar -� ���
Nedskrivningar
Överfört till omsättningstillgångar
Utgående bokfört värde 58 309

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde �� ���
Ackumulerade avskrivningar -�� ���

58 309

Utgående bokfört värde
VA-nät 1� 1��
VA-verk, byggnader �0 ���
Pumpstationer 1 1��
Inventarier, fordon, mätare etc 1 ���

58 309

I de bokförda värdena ingår investeringar som är
pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat -� ���
Årets resultat ���
Utgående eget kapital -2 174



�� ��

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Vatten och avlopp

��

VATTEN OCH AVLOPP

Årets ekonomiska resultat
För vatten och avlopp redovisas ett överskott på 682 tkr.
Intäkterna har blivit ca 450 tkr högre än budgeterat bero-
ende på att förbrukningen ökat betydligt jämfört med
2006. Kapitalkostnaderna har dessutom hamnat ca
500 tkr lägre än budget på grund av att investeringar inte
utförts i den takt som planerats.

Överskottet kommer att användas till att minska det
ackumulerade underskottet från föregående år.

Det ackumulerade resultatet för VA-verksamheten är
efter 2007 års resultat ett underskott på ca 2,1 mkr. För
2008 finns inget beräknat utrymme i taxan för att ytterli-
gare minska det ackumulerade underskottet. Den budge-
terade skattefinansieringsgraden för 2007 var 4 %, för
2008 är motsvarande siffra 3 %.

Vatten- och avloppsverksamheten betalar administra-
tionsersättning till samhällsbyggnadsavdelningen - under
2007 uppgick denna till 2 373 tkr kronor. Ersättningen
beräknas enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer,
vilka innebär att en viss procent av kostnaden för admi-
nistrativ personal på samhällsbyggnadsavdelningen förde-
las ut på de taxefinansierade verksamheterna. Procentsat-
sen fastställs genom att de taxefinansierade verksamhe-
ternas bruttokostnader under de tre närmast föregående
åren sätts i relation till samhällsbyggnadsavdelningens
totala kostnader. Hänsyn tas även till antal abonnenter.
Under 2008 kommer en genomgång av administrations-
ersättningarna att göras, eventuellt kommer förslag om
att beräkningsgrunderna ändras.

Samtliga taxefinansierade verksamheter bär även internt
fördelade kostnader för central administration. Fördel-
ningen av dessa indirekta kostnader sker med utgångs-
punkt från respektive verksamhets omsättning och antal
abonnenter. I VA-verksamheten redovisas under 2007 en
kostnad på 427 tkr för central administration

Kostnader för fordon och maskiner (reparationer, kapi-
talkostnader mm) fördelas enligt fastställda procentsatser.
För vatten- och avloppsverksamheten uppgick dessa
kostnader under 2007 till ca 500 tkr.

Årets verksamhet
Under 2007 påbörjades arbetet med att bygga överfö-
ringsledningar för vatten och avlopp mellan Tranemo
och Ambjörnarp respektive Limmared och Månstad.
Ledningarna beräknas vara färdiga under 2008, och där-
med kan vattenverken och avloppsreningsverken i Amb-
jörnarp och Månstad avvecklas.

Under några år har vattenförbrukningen minskat, under
2007 ökade dock den debiterade vattenmängden med
39 000 kbm. Den producerade vattenmängden ökade
endast med 17 000 kbm, vilket innebär att utläckaget på
ledningsnätet procentuellt har minskat. Arbetet med att
hitta och åtgärda läckor kommer att fortsätta.

Måluppfyllelse
VA-verksamheten uppnår under 2007 det uppsatta målet
att leverera dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt
rena spillvattnet på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

Framtiden
Kommunfullmäktige antog under 2006 en strategi för
vatten- och avloppsverksamheten, där underhålls- och
investeringsbehov har klarlagts. Investeringsutgifterna
beräknas uppgå till strax över 90 miljoner kr fram till år
2015. VA-anläggningarna kommer att koncentreras till ca
fem orter, och överföringsledningar mellan ett antal
samhällen kommer att byggas. Den stora investeringsvo-
lymen kommer att medföra kraftigt ökade kapitalkostna-
der, detta beräknas dock till viss del kompenseras av
minskade driftkostnader med färre verk.

För att öka möjligheterna att särredovisa de taxefinansie-
rade verksamheternas kostnader pågår diskussioner med
leverantören av ekonomisystemet. En översyn av interna
fördelningar samt OH-kostnader inom samhällsbygg-
nadsavdelningen kommer att genomföras under 2008.

Förslag på ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten,
uppbyggd enligt den nya VA-lagen, kommer att tas fram
under 2008.

Verksamhetsmått och nyckeltal

2007 2006

Antal abonnenter � �0� � �0�

Producerad
vattenmängd, m� �0� 000 ��� 000
Debiterad
vattenmängd, m� ��1 000 ��� 000

Tranemo kommun Årsredovisning �00�
Verksamhetsberättelser Vatten och avlopp

��

RESULTATRÄKNING (tkr)

Bokslut
Not 2007

Intäkter

Brukningsavgifter 1 �0 ���

Summa intäkter 20 445

Kostnader

Kostnader � -1� ���
Interna kostnader
inom koncernen � -� �00

Avskrivningar -� 0��

Summa kostnader -18 076

Verksamhetens nettokostnad 2 368

Finansiella kostnader

Intern ränta -� ���

UTFALL -181

Kommunbidrag ���

RESULTAT 682

Avgår avsättning till VA-fond -���

Resultat efter avsättning 0

BALANSRÄKNING (tkr)

071231

Materiella anläggningstillgångar � �� �0�
Totala anläggningstillgångar 58 309

Fordringar

Kundfordringar � ���

Totala fordringar 2 686

SUMMA TILLGÅNGAR 60 994

Eget kapital

Ackumulerat resultat � -2 174

Avsättningar

Pensioner � 1�1

Totala avsättningar 2 181

Långfristiga skulder
Avräkning kommunen �� ���

Totala långfristiga skulder 59 952

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 0��

Totala kortfristiga skulder 1 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER 60 994

NOTER (tkr)
2007

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 1� 0��
Kommunen 1 �1�
Tranemobostäder AB � 1��
Tranemo Utvecklings AB �
Summa intäkter 20 445

Not 2
Kostnader
Driftkostnader � ��1
Underhållskostnader � ���
Personalkostnader � ���
Summa kostnader 12 232

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnadsavdelningen � ���
Central administration ���
Summa administrationskostnader 2 800

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde �� ���
Årets anskaffningar � ���
Årets avskrivningar -� ���
Nedskrivningar
Överfört till omsättningstillgångar
Utgående bokfört värde 58 309

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde �� ���
Ackumulerade avskrivningar -�� ���

58 309

Utgående bokfört värde
VA-nät 1� 1��
VA-verk, byggnader �0 ���
Pumpstationer 1 1��
Inventarier, fordon, mätare etc 1 ���

58 309

I de bokförda värdena ingår investeringar som är
pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat -� ���
Årets resultat ���
Utgående eget kapital -2 174



��

Baksida

Alla elever i förskoleklasserna var på bokkalas på biblioteket i maj månad. Med hjälp av taktfasta toner från
Kulturskolans musikanter marscherade barnen från Forumtorget till biblioteket.

Foto: Anette Nordberg
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