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2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

   
Resultat, tkr 2) 6 969 -21 628 - 9 000 13 594 3 824 9 623 8 066 10 141 10 352 3 120

    
Nettoinvesteringar, mkr 85,6 38,6 48,7 62,1 54,6 31,0 33,1 32,1 29,8 31,6

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

   
Ökning skatteintäkter, %  4,3 5,1 5,3 3,4 2,5 16,6 3,4 5,6 6,6 5,4

   
Totala tillgångar, mkr 634,4 580,6 529,6 530,9 489,0 470,0 448,3 441,9 445,2 418,8
varav    
Omsättningstillgångar, mkr 61,3 97,2 47,8 54,6 46,6 57,0 69,6 54,1 92,5 69,6
Anläggningstillgångar, mkr 573,1 483,4 481,8 476,3 442,4 413,0 378,7 387,9 352,7 349,3

   
Totala skulder, mkr  480,6 433,7 363,9 356,2 133,5 118,2 106,2 108,1 105,7 93,5

varav    
Kortfristiga skulder, mkr 123,6 119,1 104,5 117,3 98,6 95,7 82 77,6 86,4 60,6
Långfristiga skulder, mkr 65,0 25,4 10,9 11,7 9,7 0,0 2,7 10,0 16,5 17,0

   
Soliditet 24,3 25,3 31,3 30,2 30,0 31,4 32,4 32,7 30,4 28,8

   
Personalkostnader, mkr 1) 398,2 380,4 363,5 344,3 336,3 312,1 304,6 286,5 273,9 272,8

   
Utdebitering, kr/skkr   20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,23 20,23 20,23 20,23

   
Antal invånare 11 721 11 750 11 742 11 804 11 894 11 887 11 988 12 016 12 037 12 026

   
 
 

1) Exklusive effekter av grundändring avseende pensionskostnader 
(2006 och 2007)  
 

 
2) 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: 
 
Sveriges vackraste trädgård finns hos Ken och Carina Schill i Mossebo i Tranemo kommun. De vann tidningen 
Drömhem & trädgårds jurybedömda tävling 2008. Detta är en av sensommarens alla vackra blommor i familjen 
Schills trädgård. 
 
 
Foto: Anette Nordberg 
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Tranemobostäder AB 

Valnämnd 

Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska för-
valtningen. 

Kommunkoncernen 

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

 

Tranemo Utvecklings AB 

Individ- och 
familje-
nämnd 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instan-
sen i Tranemo kommun. I fullmäktige finns 37 ledamö-
ter. 

I Tranemo kommunfullmäktige finns en borgerlig 
majoritet. Kommunfullmäktige består av 48,6% kvin-
nor och 51,4% män. Tre av nämnderna, bildnings-
nämnden, omsorgsnämnden och individ- och familje-
nämnden har kvinnlig majoritet. I bildningsnämnden 
och individ- och familjenämnden är nämndsordföran-
den kvinna. 

Mandatfördelning kommunfullmäktige 
 2006 2002
Centerpartiet 11 10
Moderaterna 6 5
Folkpartiet 2 2
Kristdemokraterna 2 3
Miljöpartiet 0  1
Vänsterpartiet 1 1
Socialdemokraterna 14 15
Sverigedemokraterna 1 -
Summa 37 37
            4
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ÅR 2008 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 2008 

•  Befolkningsmängden i kommunen minskade med 29 
invånare under 2008 (2007: +8) och kommunens be-
folkning uppgick därmed till 11 721 invånare vid års-
skiftet. Invånarantalet i kommunen har sjunkit under 
det senaste decenniet. Även sett över en så lång peri-
od som 30 år så har invånarantalet i kommunen mins-
kat. 1978-12-31 uppgick invånarantalet i kommunen 
till 12 067 invånare. 

•  Tranemo kommun har sedan 2006 en nettoinpendling 
till kommunen. 2006 var nettoinpendlingen 100 per-
soner. Under 2007 ökade den till 160 personer. Den ti-
digare nettoutpendlingen, som dock sjunkit stadigt 
under flera år, var under 2005 –175 personer. 1998 
uppgick nettoutpendlingen till –365 personer. 

•  Arbetslösheten i Tranemo kommun var bland de 
lägsta i landet under 2007, men under 2008 har arbets-
lösheten i kommunen ökat. Andelen öppet arbetslösa i 
kommunen uppgick till 2,2 procent i december. 

 
Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun 
2008 uppgår till +7,0 mkr (2007: -21,6 mkr). Att resultatet 
för 2007 var negativt berodde på stora jämförelsestörande 
pensionskostnader till följd av ändrade beräkningsgrun-
der. 

Även exklusive jämförelsestörande poster uppgår resulta-
tet till 7,0 mkr, vilket är en resultatförsämring med 
10,0 mkr jämfört med året innan. 

För kommunkoncernen (kommunen, Tranemobostäder AB 
och Tranemo Utvecklings AB) uppgick det ekonomiska 
resultatet till +6,3 mkr (2007: -20,4 mkr). 

 
Omsättningen år 2008 uppgick för kommunen till 
631 mkr (2007: 609 mkr). Koncernens omsättning var 
667 mkr (2007: 643 mkr). 

 
Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget 
sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 
-7,2 mkr. Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden redovi-
sar underskott mot budget, bildningsnämnden har ett 
överskott på 1,7 mkr, medan övriga nämnder (miljö- och 
byggnämnden och individ- och familjenämnden) har 
smärre budgetavvikelser. 

 

Budgetutfall 2008, mkr 

 Budget-
utfall

Kommunstyrelse -3,6
Bildningsnämnd 1,7
Individ- och familjenämnd 0,2
Omsorgsnämnd -5,5
Miljö- och byggnämnd 0,0
Summa -7,2

  

Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvikel-
ser under ett flertal år. 2008 är ett trendbrott i detta avse-
ende. I tabellen nedan redovisas nämndernas samman-
tagna budgetavvikelser de senaste fem åren. 

 Budgetutfall 
nämnderna, mkr 

2004 0,0 
2005 5,8 
2006 2,3 
2007 1,6 
2008 -7,2 

 

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 
3,3 mkr högre än budgeterat. 

 
Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var 
0,5 mkr bättre än budgeterat. 

 
Årets investeringar 2008 uppgick till 85,6 mkr 
(2007: 38,6 mkr). Den största investeringen under året var 
ombyggnaden av Tranängskolan (27,0 mkr). En betydande 
del av årets nettoinvesteringar har gjorts inom sådana 
verksamheter som finansieras via avgifter från brukarna – 
det handlar om fjärrvärme-, renhållnings- och VA-
verksamheterna. Sammantaget uppgår investeringarna 
inom dessa verksamhetsområden till 21,8 mkr. 

 
Kommunens låneskuld vid årsskiftet 2007/2008 upp-
gick till 65 mkr, vilket är 40 mkr mer jämfört med förra 
årsskiftet. Kommunkoncernens totala låneskuld var vid års-
skiftet 214 mkr (2007: 175 mkr). En låneskuld på 
214 mkr motsvarar 18 258 kronor per invånare 
(2007: 14 902 kr/inv). 

 
Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden) 
uppgick i bokslutet för 2008 till 24,3 procent 
(2007: 25,3 %). För koncernen uppgick soliditeten (inklu-
sive hela pensionsskulden) till 20,6 procent 
(2007: 21,4 %). 
 
Kommunalskatten i Tranemo uppgick under 2008 till 
totalt 31,20%. Genomsnittet i länet var 31,90%, medan 
riksgenomsnittet var 31,44%. 
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det finmaskiga vägnätet inom vår kommun. 

Avseende bostäder känns det bra att Tranemo Park 
kan genomföras, jag hoppas att det kan stimulera fler 
intressenter till byggnation för att möjliggöra om- och 
inflyttning i kommunen. I arbetet med kommunens 
översiktsplan har framkommit ytterligare intressanta 
områden lämpade för byggnation. 

Samarbete med grannkommuner och inom Sjuhärads 
Kommunalförbund samt Entreprenörsregionen har 
fungerat väl under 2008. I framtiden kommer det med 
största sannolikhet att krävas ännu mer av samarbete 
och samverkan mellan kommuner. 

Det är min förhoppning att vi på ett godtagbart sätt 
ska klara oss igenom konjunkturförändring och fi-
nansoro för att stärkta komma ut på andra sidan med 
en fortsatt positiv och kreativ framtidstro. 

Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda för 
era insatser och ert stora engagemang under 2008! 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
2008 har varit ett turbulent år. Första halvåret prägla-
des av fortsatt låg arbetslöshet och tillväxt i kommu-
nen. Andra halvåret tog lågkonjunktur och finanskris 
ett stadigt grepp om både näringsliv och kommunal 
verksamhet vilket innebar ökad arbetslöshet som 
framförallt drabbat ungdomar. Här är insatser på gång 
för att mildra effekterna. 

Årets resultat på 7,0 mkr understiger med 0,4 mkr 
fullmäktiges beslut om ekonomiska mål avseende 
”god ekonomisk hushållning”. Nämnderna och verk-
samheterna har på senare år haft en god budgetfölj-
samhet som tyvärr bryts under 2008 då omsorgs-
nämnden och kommunstyrelsen har relativt stora 
underskott, vilket måste leda till kraftfulla åtgärder för 
att klara 2009 års budget. 

Arbetet med miljöåtgärder och vårt miljömål att 2012 
vara fossilbränsleoberoende när det gäller uppvärm-
ning av våra lokaler utvecklas positivt. Till och med 
2008 har 82 procent av fastigheterna konverterats och 
då är inte senaste delen av fjärrvärmesatsningen gäl-
lande spillvärme från glasbruket Ardagh Glass i Lim-
mared medräknad. 

För att kommun och företag fortsättningsvis ska få en 
bra utveckling fodras bland annat fungerande infra-
struktur, främst vägar och järnväg. Vi har stora för-
väntningar på förbifart Borås för riksväg 27 och även  

Crister Persson (c)

 
 
Samtidigt vill jag varna för panik och tunnelseende. 
Tranemo kommun har tillräcklig kraft för att klara ett 
eller par år med något svaga resultat, det är jag över-
tygad om. Det finns inget positivt med neddragningar 
inom ett område under lågkonjunktur för att sen satsa 
på samma område under nästa konjunkturuppgång.  

Kommunstyrelsens vice ordförande 
2008 var året när det vände, när kraftiga högkonjunk-
turen förbyttes till kraftig lågkonjunktur på något som 
kändes som ett ögonblick.  

Tre kvartal var starka, och Riksbanken var rädd för 
inflation och höjde räntan. Sedan kom fjärde kvartalet 
och allt var plötsligt helt annorlunda. Riksbanken fick 
slokörade sänka räntan kraftigt strax efter att man 
kaxigt höjt den. Det visar hur svårt det är att sia in i 
framtiden.  

Kostnadsjakten måste ha förutsättningar att vara var-
aktig. Det viktiga är att vi tar sikte på att vara väl 
rustade när konjunkturen väl vänder om några år. Då 
ska Tranemo kommun ligga redo i startblocken. Under 
tiden ska vi förbereda oss väl och fundera på vilka 
som är kommunens framgångsfaktorer. Det arbetet är 
påbörjat, men måste nu gå in i en mer konkret fas.  

För Tranemo kommun innebar året att den långvariga 
negativa trenden när det gäller befolknings-
utvecklingen tyvärr fortsatte. Dessutom innebar det 
ekonomiska resultatet några riktigt beska piller i 
kommunstyrelsens och omsorgsnämndens redovis-
ningar. Här finns utan tvekan anledning att fördjupa 
sig ordentligt för att få rätsida på verksamheterna. Det 
är dessutom bråttom - 2010 och 2011 finns definitivt 
inga räddningsplankor att ta till. Den politiska majori-
teten har här en given prioritering under resten året 
och vi i oppositionen kommer givetvis att noggrant 
bevaka detta.   

 

 

 

      
 

 Claes Redberg (s)
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LÅGKONJUNKTUREN ÄR HÄR
 
Den stagnerande tillväxten i vår omvärld har inneburit 
en snabb inbromsning av export och investeringar. Av-
mattningen av den svenska ekonomin går därför allt 
fortare - lågkonjunkturen är här. 

Efterfrågeutvecklingen i Sverige beräknas bli synnerli-
gen svag 2009 – BNP beräknas till och med minska. Detta 
medför att arbetslösheten ökar snabbt. Antalet sysselsat-
ta, som mellan 2005 och 2008 ökade med 250 000 perso-
ner, beräknas nu minska med ca 100 000 personer till 
2010. Samtidigt beräknas arbetslösheten öka till ca 8,4 
procent 2010 (jämfört med 6,2 procent 2008). 

Konjunkturen väntas åter vända upp under loppet av 
2010. En viktig faktor bakom denna förväntade åter-
hämtning är att förtroendekrisen bland konsumenter och 
företag då har lagt sig. Därtill innebär en bestående för-
svagning av kronan samt en vändning upp i världskon-
junkturen 2010 att exporten beräknas ta fart. Den förvän-
tat expansiva penningpolitiken 2009 innebär också en 
betydande positiv impuls för den svenska ekonomin. 

Åren efter 2010 finns förutsättningar för relativt hög 
tillväxt när samhällsekonomin, från ett läge med en stor 
mängd lediga resurser, antas röra sig mot jämvikt. 

Finanskris och global inbromsning 

Efter de aktioner som centralbanker och regeringar världen 
över genomfört bedömer de flesta att risken för ett sam-
manbrott på de internationella finansmarknaderna har 
avvärjts. Återgången till mer normalt fungerande markna-
der har inletts men det går långsamt. Fortfarande är vi i ett 
läge med global kreditåtstramning och vägen tillbaka antas 
kunna bli både skakig och segdragen. I takt med att miss-
troendet successivt avtar beräknas en stabilisering av läget 
ske under loppet av 2009. En gradvis uppgång på världens 
aktiebörser följer samtidigt som priser och volymer på 
räntemarknaden normaliseras. En fortsatt expansiv global 
penningpolitik är också att vänta och möjligen kommer 
ytterligare åtgärder från centralbanker och regeringar. 
Trots detta är konjunkturutsikterna för 2009 riktigt mörka. 

Den globala ekonomiska inbromsningen har varit kraftiga-
re än vad bedömarna hade förutsett. Tillgänglig statistik 
visar att BNP i USA, Japan och ett antal europeiska eko-
nomier har minskat. För helåret 2009 är bedömningen att 
en rad länder kommer att uppvisa negativa tillväxttal. Året 
därefter väntas tillväxten långsamt vända upp. Trots avta-
gande tillväxt även i länder som Kina, Indien och Ryssland 
blir tillväxten i dessa länder ändå relativt hög. Detta mot-
verkar i viss mån den globala avmattningen, men betyder 
mindre för den svenska exporten.  

Sveriges ekonomi går på lågvarv 2009 

Exportutsikterna för svensk del ser mörka ut för 2009 då 
efterfrågan från flera viktiga exportländer blir svag. Expor-
ten väntas ha börjat minska redan under slutet av 2008. 
Detta utgör en rejält negativ efterfrågeimpuls för den 
svenska ekonomin som helhet då den svenska ekonomins 
exportandel är betydande.  

Då många räknar med att en betydande del av kronför-
svagningen mot euron och den amerikanska dollarn blir 
bestående ser exportutsikterna dock ljusare ut på längre 
sikt, när den globala tillväxten förväntas ta fart efter bot-
tenåret 2009. Gradvis stigande svenska exportvolymer 
antas bidra starkt till att den svenska ekonomin åter börjar 
växa 2010. 

Konsumentpriserna minskade från november till december 
2008, vilket innebar en inflationstakt på 0,9 procent enligt 
KPI. Så sent som i oktober var inflationstakten 4,0 procent. 
Framförallt är det minskade räntekostnader för egna hem 
som har lett till att inflationen sjunkit kraftigt de senaste 
månaderna.  

Kommunernas ekonomi försämras 

Konjunkturförsvagningen innebär lägre offentliga inkoms-
ter. Framförallt är det statens finanser som tar stryk och 
utrymmet för finanspolitiska åtgärder minskar därför i ett 
skede då behovet väsentligt tilltar – precis som vid tidigare 
konjunkturnedgångar. De offentliga finanserna står ändå 
starka inför nedgången – bland annat tack de senaste årens 
gynnsamma utveckling, vilket har inneburit betydande 
överskott i statens finanser sedan 2005. 

Skatteunderlagets tillväxt beräknas sjunka från drygt 5 
procent 2008 till knappt 3 procent de kommande två åren. 
Försvagningen av arbetsmarknaden påverkar skatteunder-
laget både genom en minskad sysselsättning och genom 
lägre pris- och löneökningstakt. Det senare har betydelse 
också för kommunsektorns kostnadssida. Det gör att 
skattunderlagets reala tillväxt inte dämpas i samma grad 
som skatteunderlagets nominella tillväxt. Ökningstakten 
sjunker från 1,4 procent 2008 till i stort sett noll 2010. 

Många kommuner står inför krav på omprioriteringar 
inom och mellan verksamheterna. Ett exempel är att anta-
let elever i grundskolan minskar. I Tranemo kommun 
beräknas till exempel antalet grundskoleelever ha minskat 
till ca 1 200 år 2010 – en minskning med 25 procent jämfört 
med år 2002 då antalet var ca 1 600. 

På längre sikt försämras de demografiska förutsättningar-
na för kommunerna. Det finns inte demografiska förut-
sättningar för att skatteunderlaget ska ge samma tillskott 
som de senaste åren till kommunsektorns ekonomi. Samti-
digt kommer befolkningsstrukturen att ställa högre krav 
på verksamheterna i kommunerna. 

________________________________ 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, MakroNytt 04/08 
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Förvaltningsberättelse  Utvecklingen i Tranemo kommun 
    

UTVECKLINGEN I TRANEMO KOMMUN  
Tranemo kommun  

Invånarantalet i Tranemo kommun minskade under 
2008, framförallt under årets andra hälft. Sett över hela 
året minskade invånarantalet med 29 personer. 

744 km2 Landareal 
Invånare per km2 16 

 
 Arbetslösheten i Tranemo kommun var bland de lägsta i 

landet under 2007, men under 2008 har arbetslösheten i 
kommunen ökat. Andelen öppet arbetslösa i kommunen 
uppgick till 2,2 procent i december. Befolkningsutveckling 2004-2008 

11 700

11 800

11 900

12 000

2004 2005 2006 2007 2008

Tranemo kommun har sedan 2006 en nettoinpendling till 
kommunen. 2006 var nettoinpendlingen 100 personer. 
Under 2007 ökade den till 160 personer. 

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

Flera av de mål som återfinns i visionsdokumentet innebär 
till exempel att verksamheten ska 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 2008 

Befolkning 2007-12-31 11 750
 

Inflyttningar 514
Utflyttningar 523

 Flyttningsöverskott -9
Födda 118

BEFOLKNINGSUTVECKLING  Döda 138
Födelseunderskott -20Tranemo kommuns befolkningsmängd uppgick den 31/12 

2008 till 11 721 invånare, en minskning med 29 personer 
jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att invånaranta-
let minskat med 403 personer under de senaste tio åren. 
Även sett över en så lång period som 30 år så har invånar-
antalet i kommunen minskat. 1978-12-31 uppgick invånar-
antalet i kommunen till 12 067 invånare. 

Befolkningsökning -29
 

Befolkning 2008-12-31 11 721

 
 
 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är naturligtvis på 
många sätt avgörande för kommunens utveckling. Utveck-
lingen med en minskande befolkning sedan början av 
1990-talet är inte unik för Tranemo kommun. Många 
mindre kommuner har haft en liknande utveckling. Flytt-
strömmarna går till storstäder och universitets- och hög-
skoleorter. 

Arbetslöshet i procent av befolkningen 
(december månad) 

 2008 2007
Öppet arbetslösa 2,2% 0,9%
Andel i program 0,6% 0,4%
Totalt 2,8% 1,3%
  
18-24 år, totalt 8,3% 2,3%

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 decem-
ber 2007 minskat med 14 procent jämfört med 
2002-12-31. Antalet invånare äldre än 85 år hade ökat med 
16 procent under samma period. 

 

 

 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit föremål för 
mycket diskussion de senaste åren. På olika sätt finns det 
möjlighet att påverka utvecklingen. Arbetsmarknaden och 
attraktiva boendemiljöer är naturligtvis väldigt viktiga 
faktorer. 
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Utvecklingen i Tranemo kommun 
    

FÖRETAGANDE OCH ARBETE 

Förvärvsarbetande 2006 

 

Mål/vision Nattbefolkning, % 
Tranemo kommun ska arbeta för att företagsklima-
tet i kommunen är så gott att etablerade företag 
stannar kvar och att nya företag finner det naturligt 
att etablera sig i kommunen. 

 Tranemo Riket

Jordbruk 3 2

Tillverkning 50 24

Offentlig service 24 33
Tranemo kommuns service till företag ska stimule-
ra till och underlätta för företagande. 

Övr. service mm 23 41

 

Tranemo kommun ska stimulera turismen genom 
en aktiv marknadsföring. 

Dagbefolkning, % 

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

Jordbruk 3 2

Tillverkning 59 24

Offentlig service 21 33

Övr. service mm 17 41

    
 Arbetslösheten bland kommunens invånare var mycket låg 

under 2007. Under senare delen av 2008 har dock arbets-
lösheten i kommunen ökat snabbt. 

Antal nya företag per 1.000 invånare 

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick till 
2,2 procent i december 2008, vilket var en ökning med  
0,9 procentenheter jämfört med förra året. Den totala ar-
betslösheten i länet uppgick till 4,5 procent och i riket till 
4,6 procent i december 2008. 
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Tranemo Riket

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 kommunikation. 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 500 personer i 
Limmared. Den näst största privata arbetsgivaren i kom-
munen är Nexans IKO Sweden AB med ca 450 anställda. 

 
 
 

Prisutveckling villor, 1992-2007 
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 Tranemo  Riket

Tranemo är en kommun som många pendlar in och ut ur. 
1 691 personer pendlade ut ur kommunen 2007, medan 
inpendlingen samma år uppgick till 1 851 personer. 2006 
var det första året under åtminstone de senaste femton 
åren som kommunen hade en nettoinpendling, som följ-
aktligen uppgick till 160 personer under 2007, en ökning 
med 60 jämfört med året innan. Den tidigare nettoutpend-
lingen, som dock sjunkit stadigt under hela 2000-talet, var 
under 2005 –175 personer. 1998 uppgick nettoutpendlingen 
till –365 personer. 

 

 

Medelpris i Tranemo 2007: 571 000 kr
Medelpris i riket 2007: 1 782 000 kr
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Utvecklingen i Tranemo kommun 
    

BOENDE 

 

 

I Tranemo kommun finns goda möjligheter att hitta pris-
värt 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 påverkan på efter-
frågan på boende i kommunen. 

Det positiva med låga huspriser är att det är förhållandevis 
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 prisutveckling på 
villor måste den som överväger nyproduktion vara väldigt 
övertygad om att hon ska 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 hus-
priser påverkar därigenom samhällsutvecklingen negativt. 

Under åren 2004-2008 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 arbetsmarknadens 
struktur. Tidigare krävdes inte alltid utbildning på gymna-
sienivå för att få ett arbete. Detta förhållande har dock 
förändrats. Företagen i Tranemo kommun har idag behov 
av välutbildad arbetskraft. 

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

OMSORG OCH HÄLSA 

 

Mål/vision 
Tranemo kommuns låga ohälsotal ska sänkas
ytterligare. 

 

Tranemo kommun har ett relativt sett lågt ohälsotal. 2008 
hade Tranemo kommun ett ohälsotal på  
32,8 dagar/år (2007: 35,2). Följaktligen har ohälsotalet sjun-
kit relativt mycket, med 2,4 dagar, jämfört med 2007. Den-
na utveckling har Tranemo gemensamt med övriga riket. I 
jämförelse låg Västra Götalands läns ohälsotal på 
36,8 dagar/år (39,5) och för riket uppgick ohälsotalet till 
35,8 dagar/år (38,3). 2008 är det sex kommuner i länet vars 
ohälsotal är lägre än i Tranemo: Lerum (29,3), Stenung-
sund (29,9), Härryda (31,0), Bollebygd (31,6), Öckerö (32,1) 
och Mölndal (32,7). 

 
 

INFRASTRUKTUR 

 

 

 
Tranemo kommun verkar på flera olika sätt för att utveck-
la infrastrukturen i kommunen och i Sjuhärad, bland annat 
genom att kommunen förskotterat medel för ombyggna-
den av riksväg 27 som invigdes 2005. Kommunen medfi-
nansierar även framtagande av arbetsplan för ytterligare 
ombyggnad av riksväg 27 i syfte att (bland annat) ytterli-
gare förkorta restiden till Göteborg. Det handlar om att 
koppla riksväg 27 till riksväg 40 vid Viared väster om 
Borås. När även denna ombyggnation av vägen har ge-
nomförts så har restiden från Tranemo kommun till 
Göteborg kortats med sammantaget ca 10-15 minuter. 

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

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

Tranemo kommun ska utveckla den egna gymnasie-
skolan. 

Tranemo kommun ska genom Tranemo lärcentrum 
erbjuda kvalificerad fortbildning till såväl anställda 
vid kommunens företag som anställda i kommun och 
region. 

Tranemo kommuns grundskola och gymnasieskola 
ska öka sina internationella kontakter. 

Mål/vision 
Tranemo kommun ska medverka till att kommunens 
invånare får tillgång till väl fungerande infrastruktur. 

Tranemo kommun ska arbeta för att restiden mellan 
Tranemo och Göteborg understiger en timma. 
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Sjuhäradsperspektiv 
    

TRANEMO KOMMUN I ETT 
SJUHÄRADSPERSPEKTIV 
I detta avsnitt redovisas jämförande 
statistik ur olika aspekter för kommu-
nerna i Sjuhärad. 

 

Befolkningsutveckling senas-
te femårsperioden 
 5 år
Bollebygd 4,1%
Borås 3,0%
Vårgårda 2,9%
Mark 1,7%
Ulricehamn 1,5%
Svenljunga -1,0%
Tranemo -1,3%
Herrljunga -2,0%
Källa: SCB  

 
 
Skattesats 2008 
Tranemo 20,75
Ulricehamn 20,98
Svenljunga 21,20
Bollebygd 21,49
Borås 21,49
Vårgårda 21,49
Mark 21,64
Herrljunga 22,29
  
Riksgenomsnitt 20,71
Källa: SCB  

 
 
Skattekraft i procent av riks-
genomsnitt, 2007 
Bollebygd 100
Borås 96
Tranemo 93
Ulricehamn 92
Vårgårda 89
Mark 89
Herrljunga 89
Svenljunga 87
Källa: SCB  

 
 
Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2008 
Vårgårda 9
Bollebygd 19
Tranemo 65
Borås 78
Svenljunga 80
Herrljunga 91
Ulricehamn 105
Mark 205
Källa: Svenskt Näringsliv 
 
 

 
 
 

Arbetslöshet, december 2008 
Tranemo 2,2
Bollebygd 2,3
Mark 2,7
Ulricehamn 2,9
Svenljunga 2,9
Vårgårda 3,4
Herrljunga 3,5
Borås 3,7
  
Riksgenomsnitt 3,2
Källa: AMS  

 
 
Allmännyttiga bostadsföretag, 
hyresnivåer 2008, kr/kvm 
Tranemo 732
Herrljunga 745
Ulricehamn *
Svenljunga 742
Mark 776
Borås 780
Vårgårda 806
Bollebygd *
  
Riksgenomsnitt 845
Källa: SABO  

 
 
Förskola, antal inskrivna barn 
per årsarbetare läsåret 07/08 
Herrljunga 5,2
Bollebygd 5,2
Svenljunga 5,3
Ulricehamn 5,4
Borås 5,4
Tranemo 5,7
Vårgårda 5,8
Mark 5,8
  
Riksgenomsnitt 5,2
Källa: Skolverket 

 
 
Antal lärare per 100 elever i 
grundskolan läsåret 07/08 
Ulricehamn 8,5
Herrljunga 8,3
Bollebygd 8,1
Svenljunga 8,1
Mark 8,1
Tranemo  8,0
Borås 7,9
Vårgårda 7,8
  
Riksgenomsnitt 8,4
Källa: Skolverket 
 
 

 
 
 
Andel (%) elever i åk 9 som 
är behöriga till gymnasie-
skolan, läsåret 07/08 
Mark 91
Svenljunga 91
Ulricehamn 90
Bollebygd 89
Herrljunga 88
Tranemo  87
Vårgårda 86
Borås  86
  
Riksgenomsnitt 89
Källa: Skolverket 

 
 
Andel (%) gymnasieelever 
som fullföljde utbildningen 
inom fyra år, exklusive IV - 
läsåret 07/08 
Herrljunga 87
Svenljunga 86
Bollebygd 85
Ulricehamn 85
Tranemo 84
Borås 84
Vårgårda  80
Mark 79
  
Riksgenomsnitt 82
Källa: Skolverket 

 
 
Andel av 65-w år med omsorg 
i särskilt boende 2007, pro-
cent 
Tranemo 9,0
Svenljunga 8,0
Vårgårda 7,2
Mark 7,0
Ulricehamn 6,1
Bollebygd 5,8
Herrljunga 5,4
Borås 4,9
  
Riksgenomsnitt 5,9
Källa: SCB  

 
 
Andel av 65-w år med omsorg 
i ordinärt boende 2007, pro-
cent 
Mark 12,6
Herrljunga 9,5
Vårgårda 8,5
Ulricehamn 8,3
Borås 8,2
Tranemo 7,8
Svenljunga 6,1
Bollebygd 5,9
  
Riksgenomsnitt 9,0
Källa: SCB  

 
* Uppgift saknas  
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Ekonomisk översikt 
    

EKONOMISK ÖVERSIKT - KONCERNEN 
 Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2008 uppgår 

till +6,3 mkr, vilket innebär en resultatförsämring med  
11,9 mkr jämfört med förra året. Främst är det kommu-
nens ekonomiska resultat som försämrats, men även 
Tranemobostäder och Tranemo Utveckling redovisar 
försämrade resultat jämfört med förra året. Bolagens 
ekonomi har påverkats negativt av högre räntenivåer. 

Koncernens resultatutveckling 2004-2008, 
mkr 

16,3

-7,1

-20,4

6,3

6,1

-30

-20

-10

0

10

20

2004 2005 2006 2007 2008

m
k
r

Koncernens soliditet sjunker med 0,8 procentenheter till 
20,6 procent. 

Koncernen Tranemo kommun 

Koncernen Tranemo kommun omfattar utöver kommunen 
även de helägda bolagen Tranemobostäder AB och Tra-
nemo Utvecklings AB. 

 
 

Bostadsbolaget Tranemobostäder hade vid utgången av år 
2008 ett fastighetsbestånd som omfattar 846 bostadslägen-
heter (57 880 kvm) och 50 lokaler (5 084 kvm). 

 

 
 
Koncernens resultatutveckling 2004-2008, 
mkr 
Exklusive jämförelsestörande poster 

Tranemo Utvecklings AB bildades under 2004 och syftet 
med bolagets verksamhet är att utveckla och bredda när-
ingslivet i Tranemo kommun. Bolagets verksamhet innebär 
att exploatera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra ut och 
sälja fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget förvaltade 
vid utgången av 2008 en lokalyta på 
22 501 kvm. Bolagets fastighetsbestånd har därmed utökats 
med 8 693 kvm under 2008. Utökningen är dock delvis 
tillfällig – per 2009-01-01 överläts Gudarp 12:1 (”Samhall-
fastigheten”, 4 164 kvm) till ägaren Tranemo kommun.  
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Årets ekonomiska resultat 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2008 uppgår till 
+6,3 mkr.  
Även exklusive jämförelsestörande poster uppgår resulta-
tet till +6,3 mkr, vilket innebär en resultatförsämring med  
11,9 mkr jämfört med förra året. 

 

  

 
Soliditetsutveckling 2004-2008 
Inklusive hela pensionsskulden 

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. 
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Soliditeten är ett mått på det ekonomiska handlingsut-
rymmet. En låg soliditet innebär att det ekonomiska hand-
lingsutrymmet 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 försämrad med 0,8 pro-
centenheter. 
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Ekonomisk översikt 
    

TRANEMOBOSTÄDER AB 
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga, för-
valta och hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo 
kommun. Bolagets verksamhet kan också omfatta upp-
förande av småhus och bostadsrätter för försäljning. 

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

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

Kommunens ägarandel: 100% 
Aktiekapital:  5,0 mkr 

 
Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2008 uppgår 
till -1,8 mkr efter skatt. 

 2008 2007

Resultat efter skatt -1,8 mkr -0,4 mkr

Andelen outhyrda lägenheter har sjunkit under året. En 
viktig orsak till att detta varit möjligt är att bolaget under 
2008 har sålt Ängsgatan 10-14 i Grimsås. Antalet outhyrda 
lägenheter uppgick i genomsnitt under 2008 till ca 27 lä-
genheter vilket motsvarar 3,2 procent av lägenhetsbestån-
det. Under 2007 uppgick den genomsnittliga vakansgraden 
till 4,1 procent. 

Omsättning 44,6 mkr 43,2 mkr

Balansomslutning 175 mkr 178 mkr

Antal lägenheter 846 864

Antal lokaler 50 52

Genomsnittlig 
vakansgrad 

3,2% 
(mål: 3%) 

4,1%
(mål: 4%)

Bolagets ekonomiska resultat har framförallt påverkats 
negativt av stigande räntekostnader. I samband med för-
säljningen av lägenheterna i Grimsås realiserades en för-
lust som belastar resultatet med ca 650 tkr. 

Vakansgrad 
december 

(33 lgh) 
3,9% 3,9%

Soliditet 10,5% 9,4%

 Bolagets räntekostnader har ökat kraftigt under de senaste 
åren på grund av stigande räntenivåer. Bolagets räntekost-
nader under 2008 är ca 1,2 mkr högre än året innan. Den 
genomsnittliga räntenivån under 2008 var 4,71 procent 
(2007: 3,71 procent, 2006: 2,49 procent). 

 

Resultatutveckling Tranemobostäder 
2004-2008, mkr 

Kostnaderna för underhåll var på samma nivå som under 
2006 och 2007 och uppgick till 8,0 mkr under året. 2,1
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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 2008. För att 
klara målet hade krävts ett ekonomiskt resultat på ca 985 
tkr. 

Bolagets soliditet har ökat med en procentenhet jämfört 
med föregående årsskifte, trots ett negativt ekonomiskt 
resultat. En förklaring till soliditetsförbättringen är att 
ägaren, Tranemo kommun, skjutit till aktiekapital med 
3,5 mkr. 

 

 
Soliditetsutveckling Tranemobostäder 
2004-2008 

Framtiden 

Styrelsen i Tranemobostäder har under 2008 haft som 
målsättning att vakansgraden skall uppgå till maximalt tre 
procent, vilket motsvarar ca 25 lediga lägenheter. Målet är 
mycket nära att uppnås under 2008. I genomsnitt har 27 
lägenheter varit outhyrda. Bolagets målsättning avseende 
vakansgraden ligger fast inför 2009. 
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Bolaget arbetar för att minska oljeberoendet. Detta åstad-
koms genom konverteringar av värmeinstallationer till 
mer kostnadseffektiva och miljövänliga system. Under 
2009 kommer lägenheter i Limmared att anslutas till det 
utbyggda fjärrvärmenätet. 
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Ekonomisk översikt 
    

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.  

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

 
Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2008 uppgår 
till -485 tkr. 

Kommunens ägarandel: 100% 
Aktiekapital:  6,0 mkr 

Bolaget har begärt och fått ett utökat aktiekapital (genom 
en nyemission) med 4 miljoner från 2 till 6 miljoner. 

 

 2008 2007
Bolagets ekonomi har påverkats negativt av stigande rän-
tenivåer samt att bolaget under året köpt tjänster av kom-
munförvaltningen för 260 tkr.  

Resultat efter skatt -485 tkr -150 tkr

Omsättning 3,3 mkr 2,0 mkr

Balansomslutning 44,6 mkr 14,6 mkrBolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande fas-
tigheter: Lokalyta, kvm 

(december) 
 

22 501 13 808•  Gudarp 12:1 i Tranemo samhälle 
Byggnaden har en yta på drygt 4 000 kvm varav ca 2 000 
kvm varit uthyrda för skolverksamhet. Ca 2 000 kvm har 
följaktligen inte varit uthyrda under året. 

Soliditet 11,0% 9,6%

 
 

•  Limmared 25:1 i Limmareds samhälle 
Ca 2 000 kvm var outhyrda under hösten 2008 

•  Genhöve 2:2 i Ljungsarp 
Hela fastigheten har förvärvats och hela ytan har varit ut-
hyrd i sin helhet 

•  Industribyggnad på fastigheten Ömmestorp 1:27 i 
Tranemo. 
Byggnaden förvärvades i november (945 kvm) och är ut-
hyrd i sin helhet. 

 
För fastigheten Gudarp 12:1 och området omkring fastig-
heten pågår detaljplanearbete. Under detta arbete har 
bolaget inte kunnat hyra ut de lediga lokalerna. Fastighe-
ten har per 2009-01-01 sålts till ägaren – Tranemo kom-
mun.  

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

Framtiden 

År 2009 beräknas bli en vändpunkt för bolaget där verk-
samheten förväntas ge ett positivt ekonomiskt resultat. De 
under 2008 ingångna avtalen kommer att ge full effekt 
under 2009. Ekonomin påverkas även av att fastigheten 
Gudarp 12:1, som har gått med förlust under 2008, har 
sålts till ägaren - kommunen. 
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Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Förvaltningsberättelse  Ekonomisk översikt 
    

Kommunens resultatutveckling 2004-2008, 
mkr 

EKONOMISK ÖVERSIKT – KOMMUNEN 
Det ekonomiska resultatet för 2008 uppgår till +7,0 mkr, 
vilket är en resultatförsämring med 10 mkr jämfört med 
förra året. Det budgeterade resultatet var 2,7 mkr. Det 
ekonomiska utfallet är alltså 4,3 mkr bättre än budgete-
rat. Skatteintäkterna är högre än budgeterat, men fram-
förallt påverkas budgetutfallet positivt av att kostnader-
na för pensioner har blivit betydligt lägre än budgeterat. 
Nämnderna har sammantaget ett underskott med 
7,2 mkr jämfört med budget. 
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Investeringarna under 2008 uppgick till nästan 86 mkr. 
Den höga investeringsnivån bidrog till att soliditeten 
sjönk med en procentenhet. 

Kommunens resultatutveckling 2004-2008, 
mkr, exkl jämförelsestörande poster  

För att beskriva och analysera det ekonomiska resultatet, 
den ekonomiska utvecklingen och kommunens finansiella 
ställning används en modell som utgår från fyra olika 
perspektiv: 
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•  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? 

Årets resultat i förhållande till ekonomiskt 
resultatmål 2004-2008, exkl jämförelsestörande •  Risk och kontroll 

Riskförhållanden – vilka är riskerna som kan påverka 
kommunens resultat och kapacitet? 
Kontroll – vilken kontroll har kommunen över den 
ekonomiska utvecklingen?  
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MålRESULTAT OCH KAPACITET 

Årets ekonomiska resultat 

Kommunens ekonomiska resultat för 2008 uppgår till 
+7,0 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 2,7 mkr. 
Det ekonomiska utfallet är följaktligen 4,3 mkr bättre än 
budgeterat. En viktig orsak till det positiva budgetutfallet 
är att skatteintäkterna är högre än budgeterat, men fram-
förallt påverkas budgetutfallet positivt av att kostnaderna 
för pensioner har blivit betydligt lägre än budgeterat. 

Nämndernas budgetutfall 2008, mkr 

 Budget-
utfall

Kommunstyrelse -3,6
Bildningsnämnd 1,7

Budgetavvikelser 
Individ- och familjenämnd 0,2
Omsorgsnämnd -5,5

Nämndernas ekonomiska utfall Miljö- och byggnämnd 0,0
Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget sämre än 
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -7,2 mkr. Kom-
munstyrelsen och omsorgsnämnden redovisar underskott 
mot budget, bildningsnämnden har ett överskott på 
1,7 mkr, medan övriga nämnder (miljö- och byggnämnden 
och individ- och familjenämnden) har smärre budgetavvi-
kelser. 

Summa -7,2
 
 
Nämndernas budgetutfall 2005-2008, mkr 

 Budget-
utfall

2005 5,8
Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvikel-
ser under ett flertal år. 2008 är ett trendbrott i detta avse-
ende. 

2006 2,3
2007 1,6
2008 -7,2
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Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr 

Finansförvaltning 

Utfallet för finansförvaltningen är 11,4 mkr bättre än bud-
geterat.  Utfall Budget

Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag är 
3,3 mkr högre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2007 påverkar utfallet negativt med 
0,8 mkr. Den preliminära avräkningen för 2008 påverkar 
också utfallet negativt – med 2,8 mkr. 

Pensionskostnaderna är 7,7 mkr lägre än budgeterat, 
vilket till stor del beror på att ”den gamla” skulden, avse-
ende intjänade pensioner till och med 1997, minskar under 
2008 – med 0,5 mkr. Det var budgeterat med en ökning av 
skulden med 3,5 mkr 

Kommunens finansnetto är positivt – de finansiella intäk-
terna är 0,4 mkr högre än de finansiella kostnaderna. 
Utfallet innebär en positiv budgetavvikelse med 1,3 mkr. 

Avskrivningarna under 2008 uppgår till 28,4 mkr, vilket är 
0,2 mkr lägre än budgeterat. Samtidigt uppgår de interna 
intäkterna från nämndernas kapitalkostnader till 49,3 mkr, 
vilket är 0,9 mkr mindre än budgeterat. 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 85,6 mkr, vilket är en 
betydligt högre nivå än de senaste årens utfall. Tranemo 
kommun har aldrig haft en större investeringsvolym 
under ett år. Det är dock en lägre nivå än den budgeterade 
investeringsvolymen för 2008 som uppgick till 105,6 mkr. 

Investeringsnivån 2008 är hela 28 mkr högre än den ge-
nomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de 
senaste fem åren, vilken uppgår till ca 58 mkr.  

Den genomsnittliga årliga avskrivningsnivån under den 
senaste femårsperioden uppgår till ca 24,5 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår 
därmed till ca 42 % av gjorda investeringar. Avskriv-
ningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag 
har ökat, från 5,0 procent 2005 till 5,7 procent under 2008.  

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid bör 
alla investeringar självfinansieras. Målet uppnåddes förra 
året – för det enskilda året 2007. Självfinansieringsgraden 
2008 uppgår dock till endast 41 %. Orsakerna till försäm-
ringen är att investeringarna är på en betydligt högre nivå. 
Samtidigt är det ekonomiska resultatet på en lägre nivå. 
Om man ser till utfallet de senaste fem åren har målet inte 
uppnåtts – under denna period uppgår självfinansierings-
graden till 58 %. I ett tioårsperspektiv uppgår självfinansi-
eringsgraden till 75 %. 

En betydande del av årets nettoinvesteringar har gjorts 
inom sådana verksamheter som finansieras via avgifter 
från brukarna – det handlar om fjärrvärme-, renhållnings- 
och VA-verksamheterna. Sammantaget uppgår invester-
ingarna inom dessa verksamhetsområden till 21,8 mkr. 

Skatter och 
statsbidrag 

 
495,3 492,0

Pensioner mm -3,2 -10,9

Finansiella kostnader 
och intäkter 

 
0,4 -0,9

Avskrivningar mm 20,4 21,3

UTFALL 512,9 501,5

Budgetanslag 501,5 

RESULTAT +11,4 

 
Avskrivningar 2004-2008, mkr 
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Nettoinvesteringar 2004-2008, mkr 
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Självfinansieringsgrad 2004-2008 
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Soliditetsutveckling 2004-2008 
inklusive hela pensionsskulden 

Soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. En soliditet på 24 procent innebär att kom-
munen har skulder motsvarande 76 procent av de samlade 
tillgångarna. Kommunens soliditet (inklusive samtliga 
pensionsåtaganden) har förbättrats något under den se-
naste femårsperioden, men sjunker med en procentenhet 
under 2008. 

24,3%

25,3%
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23,0%
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%Kommunens soliditet enligt blandmodellen uppgår till 
cirka 64 procent. 

 
RISK OCH KONTROLL 

Lån 
 Tranemo kommun har inte haft någon låneskuld under ett 

antal år. År 2004 amorterades låneskulden till noll. Under 
2007 och 2008 har dock nyupplånats 65 mkr, vilket har 
varit nödvändigt på grund av omfattande investeringar 
under de senaste åren, inte minst under 2008. 

 

 

Låneskuldsutveckling 2004-2008, mkr 

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per 
2008-12-31 till 38 mkr (2007-12-31: 12 mkr). Hela beloppet 
är utlånat till kommunens bolag Tranemo Utvecklings AB. 
2007 var första gången på många år som kommunen hade 
en låneskuld som överstiger utlånade medel. Kommunens 
nettolåneskuld har gått från +54 mkr 2003 till -27 mkr, 
d v s från att ha haft 54 mkr mer utlånat än inlånat 2003 
har kommunen idag 27 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 ligger det i den eko-
nomiska planeringen att kommunen kommer att ta upp 
ytterligare lån de kommande åren.  
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Nettolåneskuld 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 2008-12-31 uppgick till ca 149 mkr. 
Kommunens borgensåtaganden är sammantaget på en 
något lägre nivå än förra året. 
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Tranemo kommuns pensionsförpliktelser 

Från och med 2005 redovisar Tranemo kommun samtliga 
pensionskostnader, d v s även förändringen av den s k 
”ansvarsförbindelsen” över resultaträkningen, i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 
beslut angående pensionsredovisningen överklagades och 
ärendet avgjordes under 2005 av länsrätten i Vänersborg i 
kommunens favör. 

 
 
 
 
 2008 2007
Tranemobostäder AB 149 231 151 776

I normalfallet redovisar Tranemo kommun därigenom 
mer pensionskostnader i resultaträkningen än vad som 
varit fallet om kommunen endast redovisat enligt den 
miniminivå som den kommunala redovisningslagen sti-
pulerar. 2008, då ”den gamla” pensionsskulden minskar 
med 0,5 mkr, påverkas det ekonomiska resultatet positivt 
av den redovisningsmodell som kommunen valt. 

Egna hem och småhus 820 1 310
 150 051 153 085
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Finansiella placeringar 
Pensionsåtaganden, mkr 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 värdepapper. 

2008 2007
Kortfristiga åtaganden 
Individuell del 11,0 10,5
Särskild löneskatt 2,7 2,5
Summa 13,7 13,0

Avsättning för återställande av deponier 
 

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

Långfristiga åtaganden 
Avsättning 218,6 216,7
Särskild löneskatt 53,1 52,6
Summa 271,7 269,3

 
TOTAL 285,4 282,3Kommunen erhåller intäkter för avfallshanteringen och 

har i framtiden kostnader för återställande av deponierna. 
Från och med 2002 görs därför årliga avsättningar för 
uppskattade framtida kostnader för återställandet av de 
två deponier, Gudarp och Änglarp, som kommunen har 
använt för avfallsförvaring. 

 
 Placeringar 

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

Det redovisade åtagandet för återställning av deponierna 
är baserat på kostnadskalkyler.  Kommunalskatt 

 2009 2008
Tranemo kommun  Kommunalskatt 
Kommun 21,00 20,75

Tranemo kommun har en lägre total skattesats än både 
läns- och riksgenomsnittet. Kommunens utdebitering 
uppgick under 2008 till 20,75, vilket var den näst lägsta 
skattesatsen i Västra Götaland. Regionens utdebitering var 
10,45 under 2008. Därmed uppgick den sammanlagda 
kommunala skattesatsen i Tranemo till 31,20 procent. 

Region 10,45 10,45
31,45 31,20

 
 Genomsnitt i länet 

Kommun 21,48 21,45
Region 10,45 10,45
 31,93 31,90Tranemo kommun har ett skatteunderlag per invånare 

som uppgår till 93 procent av riksgenomsnittet.  
 Genomsnitt i riket 

Lägsta totala skattesatsen 2009 har Vellinge kommun med 
28,89. Högsta totala skattesatsen har Ragunda med 34,17. 

Kommun 20,72 20,71
Region/landsting 10,80 10,73
 31,52 31,44
 
 Balanskravet 

Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2008 innebär att 
Kommunallagens krav om ekonomi i balans är uppfyllt. 
Med hänsyn taget till att det i redovisningen görs avsteg 
från den s k ”blandmodellen” när det gäller redovisningen 
av pensionskostnader så är resultatet ca 6,5 mkr högre än 
vad som krävs för att uppnå kravet på ekonomisk balans. 
Tranemo kommun har uppnått kravet varje enskilt år 
sedan införandet år 2000. 

Balanskravsavstämning, tkr 
2008 

Årets resultat enligt 
resultaträkning 6 969
Pensionskostnader - avsteg från 
blandmodellen -458
Avstämning balanskravet 6 511
 
 
 
Känslighetsanalys, mkr Gynnade dom i hovrätten 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en 
mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken ungefär-
lig inverkan några av dessa har. 

Under 2007 utdömde Borås tingsrätt att Tranemo kom-
mun skulle betala skadestånd till dödsboet efter en klient 
som haft god man, där kommunen utövat tillsyn i rollen 
som överförmyndare. Det skadestånd som utdömdes 
uppgick till 3,2 mkr jämte ränta. Såväl kommunen som 
dödsboet överklagade domen till hovrätten. Hovrätten 
avgjorde ärendet under 2008, helt enligt kommunens 
yrkanden. Dödsboet har begärt prövningstillstånd hos 
Högsta Domstolen. Det är ännu inte fattat beslut om 
prövningstillstånd ska beviljas. 

Ökade personalkostnader med 1% -4,0
Tio heltidstjänster +/-3,9
Minskad likviditet med 10 mkr -0,3
Höjda marknadsräntor 
med 1% +0,3
Förändrad utdebitering med 1 kr +/-20,4
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FRAMTIDEN 

Fortsatt höga investeringsutgifter 

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

•  Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt 
resultat som motsvarar 1,5 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och statsbidrag (2008: ca 7,4 mkr). 

•  Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå. 

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

Inget av de ekonomiska målen har uppnåtts under 2008. 
Det kanske viktigaste ekonomiska målet, det som avser 
resultatnivån, är dock inte särskilt avlägset. Det fattas 
0,4 mkr för att resultatet skulle ha nått upp till den uppsat-
ta nivån. 

Kommunens soliditet har minskat med en procentenhet 
jämfört med förra årsskiftet. Att soliditeten minskat, trots 
ett positivt ekonomiska resultat, beror på mycket omfat-
tande investeringar under året. Omfattande investeringar 
är också orsaken till att det beslutade målet att alla inve-
steringar 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 självfinansie-
ringsmålet inte uppnått. Sett över den senaste tioårsperio-
den (1999-2008) har 75 procent av investeringarna finansi-
erats via medel som tillförts från driften. Det är dock 
viktigt att notera att en betydande del av investeringarna 
gjorts i de intäktsfinansierade verksamheterna, framförallt 
i vatten- och avlopp och fjärrvärme. De ökade kapital-
kostnaderna till följd av dessa investeringar täcks av öka-
de avgiftsintäkter. Investeringarna i VA-verksamheten 
följer den VA-strategi som kommunfullmäktige beslutade 
om för några år sedan. Strategin innebär bland annat att 
kommunen investerar i överföringsledningar för att mins-
ka antalet vattenverk.  

Med tanke på att kommunen planerar omfattande inve-
steringar även 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 
skuldbörda.  

Tranemo kommun behöver årligen redovisa ett ekono-
miskt resultat på ca 7,5-8,0 mkr i den löpande verksamhe-
ten. Klarar kommunen av detta kommer framtida genera-
tioner kommuninvånare att få samma finansiella förut-
sättningar som dagens generation. Deras ekonomiska 
utrymme 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 förutsätt-
ningen för att kommunens verksamhet ska kunna fortsätta 
utvecklas i önskad riktning. 

 

Försämrade ekonomiska förutsättningar 

De ekonomiska utsikterna för de närmast kommande åren 
ser betydligt kärvare ut än vad som varit fallet de senaste 
åren. När det gäller 2008 och även 2009 har det ekonomis-
ka utrymmet begränsats av att kommunen tappar intäkter 
i kostnadsutjämningssystemen. Inför 2009 beslutade 
kommunfullmäktige att höja skatten med 25 öre för att 
delvis kompensera intäktsbortfallet. 

De senaste åren har nämnderna, åtminstone sammantaget, 
lyckats hålla sig inom givna ekonomiska ramar. 2008 
redovisar dock nämnderna sammantaget ett underskott 
mot budget för första gången på flera år – det handlar om 
drygt sju miljoner kronor. Det finns förklaringar till att 
budgetutfallet försämrats, det handlar bland annat om 
höga löneökningar inom Kommunals avtalsområde, det 
handlar om ökande livsmedelspriser och det finns även 
andra orsaker. Nu är det dock viktigt att åtgärder vidtas 
och att verksamheten anpassas till de ekonomiska förut-
sättningarna. Att nämnderna har en god budgetföljsamhet 
är självklart en viktig förutsättning för att klara balansen 
mellan intäkter och kostnader i tider då de ekonomiska 
utsikterna är dystra. Det är de ekonomiska förutsättning-
arna som sätter gränserna för verksamheten. 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 
för 2009 och ekonomisk plan för åren 2010-2011 lämnades 
uppdrag till nämnderna att redovisa förslag på struktur-
förändringar för genomförande senast från och med 2010.  

Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut är de försäm-
rade ekonomiska utsikterna. Med anledning av oron på de 
finansiella marknaderna finns det dessutom en större 
osäkerhet än normalt om utvecklingen. Det är därför 
nödvändigt att se över strukturerna för hur kommunens 
verksamhet ska organiseras framöver. 

Tranemo kommuns finansiella ställning är god i jämförel-
se med kommunsektorn som helhet. Tranemo kommun 
har därmed något 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 2007 2008 budget 2008 2008 2008
    
Kommunstyrelsen    
Kommunfullmäktige -1 370 -2 320 185 -2 135 -1 430 705
   
Räddningstjänst -8 173 -8 392 0 -8 392 -8 435 -43
   

Kommunstyrelseförvaltning inkl Sam-
hällsbyggnadsavdelningen -76 774 -84 741 -31 -84 772 -87 847 -3 075
   
Lokalförsörjning -17 737 -17 347 0 -17 347 -17 683 -336
   
VA-verksamhet -863 -661 0 -661 -661 0
   
Avfallshantering 0 0 0 0 90 90
   
Fjärrvärme 936 0 0 0 -896 -896
   
Summa Kommunstyrelsen -103 980 -113 461 154 -113 307 -116 862 -3 555
   
   
Summa Bildningsnämnden -221 453 -224 092 -70 -224 162 -222 441 1 721
   
   
Summa Individ- och familjenämn-
den -12 116 -17 281 -27 -17 308 -17 148 160
    
   
Summa Omsorgsnämnden -137 959 -143 113 -30 -143 143 -148 640 -5 497
   
   
Summa Miljö- och byggnämnden -626 -810 -27 -837 -877 -40
   
   
Finansförvaltningen 454 506 501 492 0 501 492 512 938 11 446
   
   

TOTAL -21 628 2 735 0 2 735 6 969 4 234
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INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 

  Bokslut Urspr budg Tilläggs- Budget Bokslut Avvikelse

 2007 2008 ansl/omb 2008 2008  

Projektredovisning      

Ombyggnad Tranängskolan 11 802 21 000 5 985 26 985 24 262 2 723

Tillbyggnad Parkhagen 1 516 0 -10 -10 5 -15

Ombyggnad Solgård 20 0 4 695 4 695 5 374 -679

Omb ventilation Sol-, Parkhagen 154 600 1 096 1 696 2 273 -578

Tillbyggn Dalstorps Idrottshall 21 0 1 140 1 140 451 689

Omb kök Dalstorps skola 975 6 000 2 048 8 048 12 002 -3 954

Omb Ljungsarps skola/Kuben 0 3 000 0 3 000 4 487 -1 487

Anpassning storkök 0 1 500 0 1 500 1 454 46

Energibesparande åtgärder (bidrag) 5 103 1 000 -198 802 2 219 -1 417

Fjärrvärme, Tranemo 4 490 1 000 1 585 2 585 -669 3 254

Fjärrvärme, Dalstorp -476 0 -2 540 -2 540 -1 179 -1 362

Fjärrvärme Limmared -812 9 500 1 312 10 812 7 471 3 341

Utbyggnad återvinningscentral 215 0 285 285 355 -70

Förnyelse VA-ledningsnät 3 1 200 931 2 131 956 1 175

Grus och asfalt på banvallar 207 1 000 2 468 3 468 2 581 887

Dagvattensaneringar 0 0 854 854 1 036 -183

Belysningsanläggningar 433 1 500 10 1 510 1 183 328

VA industriområde RV 27 0 0 1 377 1 377 1 624 -247

Åtgärder enl VA-strukturplan 173 6 300 11 823 18 123 9 18 114

Överföringsledningar 3 788 0 -3 788 -3 788 3 412 -7 200

Pumpstationer o VA-verk 468 0 -468 -468 8 200 -8 668

Lönesystem 941 0 859 859 1 215 -357

Övrigt kommunstyrelsen 5 530 5 115 10 029 15 144 1 926 13 218

Delsumma 34 551 58 715 39 493 98 208 80 649 17 560

   

Gatubyggnadsavgifter -48 -100 -220 -320 -34 -287

Anslutningsavgifter -460 -500 -417 -917 -4 -913

Delsumma -508 -600 -638 -1 238 -38 -1 200

   

Summa kommunstyrelsen 34 044 58 115 38 856 96 971 80 611 16 360

   

Inventarier bildningsnämnden 2 943 4 769 2 905 7 674 3 600 4 074

      

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

      

Inventarier omsorgsnämnden 1 395 1 400 -75 1 325 1 587 -261

      

Försäljning av anläggningstillg.      

Markförsäljning -3 -200 -161 -361 -240 -121

Summa -3 -200 -161 -361 -240 -121

      

Köp av anläggningstillgångar      

Markförvärv 689 750 529 1 279 0 1 279

Summa 689 750 529 1 279 0 1 279

      

TOTALT 39 078 64 834 42 057 106 891 85 557 21 334
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Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2008. 

 

tkr Utfall Utfall Totalt Budget Budet 2008 Total 

  t o m 2007 2008 utfall t o m 2007 exkl ombudg Budget 

           

Ombyggnad Tranängskolan 56 664 24 262 80 926 61 350 21 000 82 350

Omb kök Dalstorps skola 1 002 12 002 13 004 3 050 6 000 9 050

Fjärrvärme, Tranemo 50 112 -669 49 443 51 709 1 000 52 709

Fjärrvärme, Dalstorp 18 691 -1 179 17 512 16 150 0 16 150

Fjärrvärme Limmared -812 7 471 6 659 500 9 500 10 000

Grus och asfalt på banvallar 2 833 2 581 5 414 5 300 1 000 6 300

Belysningsanläggningar 590 1 183 1 773 600 1 500 2 100

Förnyelse VA-ledningsnät 2 068 956 3 024 3 000 1 200 4 200

Åtgärder enl VA-strukturplan 4 633 11 622 16 255 12 200 6 300 18 500
 

 
  

Kommentarer 

Investeringsbudgeten för 2008 är mycket omfattan-
de. Inklusive tilläggsanslag uppgick de budgeterade 
investeringarna till 106,9 mkr. Utfallet av årets inve-
steringar, ca 85,6 mkr, innebär att investeringsvoly-
men ligger på en mycket högre nivå än de senaste 
åren. Investeringsutfallet 2008 är 13,5 mkr högre än 
vad som prognosticerades vid senaste budget- och 
verksamhetsuppföljningen. 

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

 
Benämning         Budget

Ombyggnad Tranängskolan 26 985

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök 8 048

Fjärrvärme 10 857

Ombyggnad Solgård 4 695

Åtgärder VA-strukturplanen inkl över-
föringsledningar och pumpstationer 13 867

Summa 64 452

 

 
Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas ned-
an. Utfallet uppgick till 56,7 mkr av de budgeterade 
64,5 mkr d v s ca 88 %. Samtliga projekt utom Dals-
torpsskolans kök och Solgård visar en positiv avvi-
kelse. Budget och utfall avseende fjärrvärme omfattar 
Tranemo, Dalstorp samt Limmared. Totalt redovisas 
en positiv avvikelse på 5,6 mkr varav 2,7 mkr avser 
ombyggnad Tranängskolan och 2,2 mkr avser åtgär-
der enligt VA-strukturplan. Även fjärrvärmeverk-
samheten redovisar en positiv budgetavvikelse, 
ca 5 mkr 

 
Benämning         Utfall

Ombyggnad Tranängskolan 24 262

Ombyggnad Dalstorpsskolans kök 12 002

Fjärrvärme 5 623

Ombyggnad Solgård 3 202

Åtgärder VA-strukturplanen inkl över-
föringsledningar och pumpstationer 11 622

Summa 56 711
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PERSONALREDOVISNING 
 Antalet årsarbetare ökade även förra året – 2008 motsva-

rade ökningen 22 heltider. Antalet årsarbetare uppgick 
därmed till 980. Antalet anställda uppgick till 1 074 per-
soner. 

 
Personalkostnader 
2008 398,2 mkr
2007 380,4 mkr
2006 363,5 mkrSjukfrånvaron under 2008 har varit mycket låg – den 

genomsnittliga sjukfrånvaron har sjunkit till 4,4 procent. 
2007 uppgick sjukfrånvaron till 5,5 procent. 

2005 344,3 mkr
Kontoklass 5, exkl effekter av grundändring avseende 
pensionskostnader (2006 och 2007) 

  
 

Kommunens verksamhet är personalintensiv. Ungefär två 
tredjedelar av kommunens kostnader är personalkostna-
der.  

 
 
Antal anställda  

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

2008 1 074
2007 1 072
2006 1 056
 
 
 

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

Antal årsarbetare/heltider Alla uppgifter som redovisas har mätdatum 30 november 
om inget annat anges. Till årets personalredovisning har 
uppgifter hämtats från två olika personalsystem och vi har 
samtidigt också bytt några uppgifter för att bättre harmo-
nisera med den stora personalredovisningen och tertial-
rapporten. 

2008 980
2007 958
2006 946
 
 
 
 
Andelen kvinnor och män av totala 
antalet anställda 

Antal anställda 

Antalet anställda uppgick till 1 074 vilket är en ökning från 
föregående år. I denna siffra ligger månadsavlönade inklu-
sive vilande, dock ej vikarier för annan befattning. Den 
faktiskt arbetade tiden i kommunen under året motsvarar 
980 årsarbetare eller heltider. 

2008 2007 2006 
Män 17,1% 16,2% 18,7% 
Kvinnor 82,9% 83,8% 81,2% 
 
 

Antalet årsarbetare/heltider beräknas genom att dividera 
det totala antalet arbetade timmar genom ett schablonvär-
de om 1 760 timmar. Detta värde representerar en genom-
snittlig årsarbetstid för en kommunanställd, vilket bland 
annat innebär att hänsyn tas till att samtliga kommunan-
ställda inte har samma årsarbetstid. 

 
 
 
Heltid och deltid 

2008 2007 2006
Heltid 53% 49% 49%
Deltid 47% 51% 51%
 Andelen kvinnor och män  

Andelen män av det totala antalet anställda har ökat med 
0,9 procentenheter under 2008. Fortfarande är dock fler än 
fyra av fem anställda i kommunen kvinnor. 

 
 
Medelålder och medelanställningstid  
(2008-12-31) 
 Ålder Ålder Medelanställningstid Heltid och deltid 
 2008 2007 2008 2007

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har ökat 
med fyra procentenheter från föregående år.  

Män 48,6 47,8 11,6 11,6
Kvinnor 46,5 45,7 13,8 14,2
Totalt 46,9 46,1 13,4 13,8När det gäller antalet timavlönade så betalades i januari 

2009 ut timlön till 213 personer vilket är en ökning på 29% 
från januari 2008 då timlön betalades ut till 165 personer. I 
januari 2007 och 2006 utbetalades timlön till 159 respektive 
196 personer. Ökningen tror vi delvis beror på att decem-
ber var en månad med mycket ledighet. 
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Anställningsform Anställningsform 
 2008 2007 2006Andelen tillsvidareanställda har ökat med två procenten-

heter från föregående år. Tillsvidare 87% 85% 85%
Visstid 13% 15% 15%

Åldersstruktur 
 Andelen anställda som är 29 år eller yngre har minskat 

avsevärt från föregående år och övriga två åldersgrupper 
har ökat i storlek. Kommunens anställda som är 50 år eller 
äldre är tämligen stor och uppgår till 45,5%. 

Åldersstruktur i procentuell andel 

Ålder 2008 2007 2006
    -29 21,7 23,99,6 
30-49 44,9 40,0 40,2

Sjukfrånvaro 50- 45,5 38,3 36,0

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

Sjukfrånvaron i kommunen var betydligt lägre under 2008 
jämfört med 2007. År 2007 uppgick sjukfrånvaron till 5,5 
procent, medan den uppgick till 4,4 procent under 2008.  

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder under 2008 

Ålder 2008 2007 2006
    -29 3,1 3,0 3,0Som tidigare år är det skillnad mellan könen vad gäller 

sjukfrånvaro. Kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning 
än män.  

30-49 4,5 6,4 6,4
50- 4,7 5,2 5,5
Summa 4,4 5,5 5,7
 

Långtidssjukfrånvaro 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som sammanhäng-
ande varit 61 dagar eller mer har minskat betydligt. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön under 2008 

Kön 2008 2007 2006 
Män 2,2 3,5 3,7

 Kvinnor 4,9 6,0 6,2
Summa 4,4 5,5 5,7

 
 

 

Andel av den sjukskrivna tiden som är lång-
tidssjukskrivning (61 dagar och mer) under 
2008 

2008 2007 2006
Män 39,7 55,7 63,7
Kvinnor 49,1 64,1 67,5
Summa 48,3 63,1 67,0

 

Fyllnads- samt övertid 

2008 7,2 mkr 
2007 5,4 mkr 
2006 5,6 mkr 
2005 6,3 mkr 
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MILJÖREDOVISNING 
 

Miljöarbetet 2008 

Under 2008 duggade rapporterna tätt om det försämrade 
klimatet. Kommunerna utpekas som viktiga aktörer i mil-
jö- och klimatarbetet. Åtgärder för att skydda invånarna 
påtalas. Större händelser som Klimatkonventet och cykel-
kampanj synliggjorde miljö- och klimatarbetet ute bland 
allmänheten. Ett arbete med energieffektivisering påbörja-
des internt i kommunen. 

Arbetet med kommunens miljöstrategiska arbete tog fart 
under året. En arbetsgrupp tog fram förslag till hur det 
arbetet i kommunen kan läggas upp. Det är viktigt att ar-
betet fortsätter framgent. 

Miljöchefsträff för länets miljöchefer och motsvarande 
anordnades i kommunen under året. Här diskuterades 
viktiga och aktuella frågor. 

Tillsyns- och kontrollarbete inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedel och djurskydd bedrevs under året 
med stöd av upprättade tillsyns- och kontrollplaner.  

Ändrade resvanor 

Under året antogs ”Riktlinjer för resor och transporter 
samt trafiksäkerhet” i kommunen. Tjänsteresor skall ske 
med kollektivtrafik, poolbil eller egen bil med avtal. Totalt 
har kommunen 8 miljöklassade poolbilar. 

Ecodriving 

Inom samhällsbyggnadsavdelningen och omsorgs-
förvaltningen har totalt 93 personer genomgått Ecodrive-
utbildning. En person som kör 1 500 mil om året kan spara 
in 127 kg koldioxid genom att minska sin bränsleförbruk-
ning med 5 %. 

Fossilbränslefri lokaluppvärmning 

Kommunen har ett miljömål som säger att till 2012 skall 
alla fastigheter som används för kommunal verksamhet ha 
bytt olje-/eluppvärmning till ett miljövänligare alternativ 
såsom fjärrvärme och pellets. Till och med 2008 har 82 % 
av fastigheterna konverterats. Det motsvarar en utsläpps-
minskning med c:a 800 ton koldioxid. Sammanlagt skall 25 
000 m2 yta konverteras. När samtliga fastigheter har kon-
verterats kommer kommunens koldioxidutsläpp ha sänkts 
med omkring 950 ton totalt.  

Spillvärme blir fjärrvärme 

Kommunen påbörjade under 2008 arbetet med att tillvara-
ta spillvärme från Ardagh Glass i Limmared och därmed 
ersätta olja och el för uppvärmning av bostäder och indu-
strier. Arbetet beräknas vara klart hösten 2009. Koldioxid-
besparingen beräknas bli 1 917 ton enligt Tranemo kom-
muns KLIMP-ansökan. 

 

Vindkraft 

Den påbörjade vindkraftsutredningen visar att det finns 
goda förutsättningar för vindkraft i Tranemo kommun. 
Utredningen fortgår under 2009 och kommer att tas upp i 
den nya översiktsplanen. 

Cykelutmaningen och Cykelkampen 

En stor cykelkampanj arrangerades under 2008. Detta dels 
för att uppmuntra till nya resvanor internt och bland all-
mänheten och dels för att öka folkhälsan. Cyklisterna 
minskade koldioxidutsläppen i Tranemo kommun med 
845 ton. 

Poolcyklar på gång 

Kommunen har beslutat att tillvarata skrotcyklar och re-
novera upp dem i ett trafiksäkert skick för att fler enheter 
skall få poolcyklar. Under 2008 hade kommunen 4 stycken 
poolcyklar. 

Hur står det till med klimatet? 

En kampanj riktad mot byalag för att stimulera till hållbara 
åtgärder på ”hemmaplan” initierades. En verktygslåda 
delades ut med starttips och studieförbundet Vuxenskolan 
berättade om utbildningsmöjligheter. Allt från byagemen-
sam miljöpolicy till samåkning diskuterades. 

Klimatkonventet 

Tranemo kommun var en av arrangörerna bakom Klimat-
konventet med c:a 300 deltagare. Konventet vände sig till 
ungdomar och politiker i hela Västra Götalands län och 
syftade till att ge ungdomar redskap för att själva kunna 
påverka sin framtid. Från Tranemogymnasiet deltog två 
ungdomar. 

Gemensamt miljöarbete − miljömål 

Resultatet av vårt gemensamma miljöarbete redovisas 
nedan utifrån sex av de 16 nationella miljömål som riksda-
gen slagit fast. Varje rubrik utgör ett nationellt miljömål. 

Frisk luft 

Mätningarna i Björkered; mellan Ambjörnarp och Trane-
mo, visar på fortsatt minskning av svavelnedfall i kommu-
nen. Kväveutsläppen ligger dock fortfarande kvar på lika 
höga siffror som för 15 år sedan. Kväveutsläppen är mer 
diffusa än svavelutsläppen och har därför visat sig vara 
svårare att komma åt. 

Då trafiken står för huvuddelen av utsläppen så finns en 
förhoppning om att kommunens satsning på cykelbanor 
mellan tätorterna Tranemo, Limmared, Uddebo och Amb-
jörnarp kommer leda till minskad pendling med bil och 
därmed reducerade kväveutsläpp. 
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Nedfall Björkered 1991-2008, kg/ha 
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Bara naturlig försurning  

Trots att det sura nedfallet minskar krävs fortfarande rela-
tivt omfattande kalkning av sjöar och vattendrag i kom-
munen. Det tar lång tid att återställa balansen i sjöar och 
mark. Verksamheten finansieras till 85 % av statsbidrag. 

Kalkning av sjöar 2003-2008, ton kalk 
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Ingen övergödning 
Knappt hälften av Tranemo kommuns invånare har avlopp 
kopplat till reningsverket i Tranemo centralort. Den ande-
len planeras att öka under kommande år. Utsläppen av 
övergödande ämnen som fosfor och kväve minskar efter 
att ha varit som högst 2005 då verket byggdes om. Från 
övriga reningsverk är utsläppen av övergödande ämnen 
små, eftersom verken har betydligt färre hushåll anslutna. 

Kväveutsläpp Tranemo reningsverk 2003-2008, 
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 Ätranöring, har påbörjats. 

Ett rikt växt- och djurliv 

I ett område mellan Ambjörnarp och Tranemo finns Sjuhä-
rads enda kända förekomst av sandödla, en värmekrävan-
de relikt som hittat en tillflyktsort utefter en banvall. Åt-
gärder har utförts 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 natur-
miljö. Projektet har delvis bekostats med medel från natur-
vårdsverket.  

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

Andel hushåll med kompostering (%) 

74

76

78

80

82

84

86

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

26 



Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Finansiella rapporter  Redovisningsprinciper 
   

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 
rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redo-
visning. 

Redovisning av vissa lönekostnader 

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar 
som tjänats in i december 2008 kostnadsredovisas 2008. 

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

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningar påbörjas när tillgångarna 
tas i bruk. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs 
efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, bl a 
med vägledning från Sveriges Kommuner och Lands-
tings förslag till avskrivningstider. Inventarier av ringa 
värde (41 000 kr) har kostnadsförts direkt. 

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följ-
aktligen inte anskaffningsvärdet på anläggningstill-
gångarna. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som 
omsättningstillgångar. 

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning 

VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 
har minskat värdet av motsvarande tillgångar i balans-
räkningen. Detta ger en mer korrekt bild av kommu-
nens exploateringsredovisning över tid. 

Avfallsdeponier 

Löpande avsättningar görs för återställande av de de-
ponier som Tranemo kommun använder för avfallsför-
varing. Under 2007 har träffats en överenskommelse 
beträffande hur stor andel av utgifterna för återställan-
de av Änglarpsdeponin (som används gemensamt med 
Svenljunga kommun), som skall bekostas av Tranemo 
kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende av-

fallsdeponier redovisas som en avsättning i balansräk-
ningen. 

Redovisning av pensioner 

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

Hade redovisningen av pensionskostnaderna 2008 skett 
enligt den s k ”blandmodellen” hade kostnaderna varit 
0,5 mkr högre.  

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

 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen (koncernredovis-
ningen) upprättas enligt den kommunala redovisnings-
lagen och utformas enligt god redovisningssed. 

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

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmeto-
den med proportionell konsolidering. Enligt förvärvs-
metoden värderas, vid förvärvstidpunkten, de övertag-
na nettotillgångarna i dotterföretaget till ett pris som 
motsvarar priset för dotterföretagsandelarna i moderfö-
retaget. Dotterföretagsandelarnas anskaffningspris har 
avräknats mot förvärvat eget kapital. 
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RESULTATRÄKNING, mkr 

 

 Not Koncernen    Kommunen     
        

  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2008 2007  2008 2008 2007

Verksamhetens intäkter 1,10 171,2 162,6  125,7 133,5 128,0

Verksamhetens kostnader 1,10 -618,5 -624,3  -587,9 -593,8 -602,2

Avskrivningar 11 -34,0 -31,7  -26,2 -28,4 -26,6

Verksamhetens nettokostnader  -481,3 -493,4 -488,4 -488,7 -500,8

        

Skatteintäkter 12 397,9 381,5  399,3 397,9 381,5

Generella statsbidrag 12 97,4 96,9  92,7 97,4 96,9

Finansiella intäkter 2,13 1,4 1,9  1,4 2,3 2,1

Finansiella kostnader 2,14 -9,1 -7,3  -2,3 -1,9 -1,3

Årets resultat  6,3 -20,4 2,7 7,0 -21,6
 

FINANSIERINGSANALYS, mkr 

 Not Koncernen   Kommunen  
       
  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Betalningsflödesanalys  2008 2007 2008 2007
       
DRIFT       
Verksamhetens intäkter 1,10 171,2 162,6  133,5 128,0
Verksamhetens kostnader 1,10 -618,5 -624,3  -593,8 -602,2
Skatter, generella statsbidrag 12 495,3 478,4  495,3 478,4
Finansiella intäkter 2,13 1,4 1,9  2,3 2,1
Finansiella kostnader 2,14 -9,1 -7,4  -1,9 -1,3
Justering rörelsekapital 3,15 2,7 40,3  2,8 40,7
Driftsnetto  42,9 51,5  38,2 45,6
       
INVESTERINGAR       
Inköp av värdepapper 16 -0,2 -0,6  -7,4 -0,6
Avyttrade värdepapper  0,0 0,0  0,0 0,0
Investeringar, maskiner och inventarier 4,17 -9,8 -10,3  -9,6 -8,6
Avyttrade maskiner och inventarier  0,0 0,0  0,0 0,0
Investeringar, fastigheter och 
anläggningar 4,17 -106,2 -33,5  -76,2 -29,8
Avyttrade fastigheter och anläggningar 5,18 1,5 0,0  0,2 0,0
Investeringsnetto  -114,8 -44,4  -93,0 -38,9
       
FINANSIERING       
Utlåning 19      
Utlåning  -25,6 0,0  -25,6 0,0
Återbetald utlåning  0,5 10,7  0,5 10,7
Upplåning 20      
Upplåning  65,6 25,0  40,0 25,0
Amortering  -0,4 -12,2  -0,4 -10,5
Justering rörelsekapital 6,21 4,8 -4,4  10,3 -2,7
Finansieringsnetto  44,8 19,2  24,8 22,6
       
Förändring av likvida medel  -27,0 26,3  -30,0 29,3
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BALANSRÄKNING, mkr 

 

 Not Koncernen    Kommunen   

Tillgångar       

  081231 071231  081231 071231

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 22 707,2 630,6  497,0 442,9

Maskiner och inventarier 23 29,2 25,2  24,8 21,7

Summa  736,4 655,8  521,8 464,6

       

Finansiella anläggningstillgångar 7,24 2,8 3,1  51,4 18,8

       

Summa anläggningstillgångar 739,2 658,9  573,1 483,4

       

Omsättningstillgångar       

Förråd m m 25 1,9 2,0  1,1 1,2

Fordringar 26 42,2 46,0  41,6 47,4

Kassa och bank 27 21,6 48,6  18,6 48,6

Summa omsättningstillgångar 8 65,7 96,6  61,3 97,2

       

Summa tillgångar   804,9 755,5   634,4 580,6

       

       

Eget kapital, avsättningar och skulder     

       

Eget kapital, 28 166,2 161,6  153,9 146,9

därav årets resultat  6,3 -20,4  7,0 -21,6

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner 29 271,7 269,3  271,7 269,3

Andra avsättningar 30 21,8 21,5  20,3 19,9

Summa  293,5 290,8  292,0 289,2

       

Skulder       

Långfristiga skulder 9,31 213,5 175,5  65,0 25,4

Kortfristiga skulder 9,32 131,6 127,6  123,6 119,1

Summa  345,1 303,1  188,6 144,5

       

Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder   804,9 755,5   634,4 580,6

       

       

Ansvarsförbindelser       

Borgensförbindelser, panter och därmed       

jämförliga säkerheter 33 0,8 1,3  150,1 152,9

Övriga ansvarsförbindelser 34 5,3 6,9  5,3 6,9

Summa  6,1 8,2  155,4 159,8
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NOTER (tkr) 
   2008 2007

Koncernen   
   
Not 1   
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Eliminering   
koncerninterna intäkter -10 182 -10 570
koncerninterna kostnader 11 776 12 338
Elimineringsdifferens 1 594 1 768
   
P g a olikheter i redovisningsprinciper elimineras större 
kostnader än intäkter. 
   
   
Not 2   
Finansiella intäkter och kostnader 
Eliminering   
av koncerninterna finansiella 
intäkter -1 102 -440
av koncerninterna finansiella 
kostnader 1 102 440
Elimineringsdifferens 0 0
   
   
Not 3   
Justering av rörelsekapitalets förändring 
Tranemo kommun 2 821 40 684
TBAB avsättning uppskjuten 
skatt -154 -344
Summa 2 667 40 340
   
   
Not 4   
Investeringar   
   
Maskiner och inventarier   
Tranemo kommun -9 647 -8 568
Tranemobostäder AB -192 -1 748
Summa -9 838 -10 316
   
Fastigheter och anläggningar 
Tranemo kommun -76 151 -29 776
TBAB -290 -3 255
TUAB -29 799 -450
Summa  -106 239 -33 481
   
   
Not 5   
Avyttrade fastigheter och anläggningar 
Tranemo kommun 240 0
TBAB 1 251 0
Summa 1 491 0
   
   
Not 6   
Justering av rörelsekapitalets förändring 
Tranemo kommun 10 332 -2 651
TBAB -4 632 -137
TUAB 664 198
Elimineringsdifferens -1 594 -1 769
Summa 4 770 -4 359
   
   
Not 7   
Finansiella anläggningstillgångar 
Tranemo kommun 51 352 18 814
TBAB 452 148

   
 2008 2007
Eliminering av koncerninterna 
poster   
Långfristiga skulder -38 000 -12 400
Aktiekapital -11 000 -3 500
Summa finansiella anl tillg 2 804 3 062
   
   
Not 8   
Omsättningstillgångar   
Tranemo kommun 61 338 97 166
TBAB 3 700 1 669
TUAB 1 217 117
   
Eliminering av koncerninterna poster 
Kommunen kortfristiga 
fordringar -156 -1 826
TBAB kortfristiga fordringar -190 -441
TUAB kortfristiga fordringar -236 0
Summa omsättningstillg 65 673 96 685
   
   
Not 9   
Skulder   
   
Långfristiga skulder   
Kommunen 65 000 25 430
TBAB 148 502 150 102
TUAB 38 000 12 400
   
Eliminering av koncerninterna poster 
TBAB  0 0
TUTAB -38 000 -12 400
Summa långfr skulder 213 502 175 532
   
Kortfristiga skulder   
Kommunen 123 571 119 086
TBAB 6 926 9 980
TUAB 1 700 818
   
Eliminering av koncerninterna poster 
Kommunen -426 -441
TBAB  -48 -1 519
TUAB  -108 -306
Summa kortfr skulder 131 615 127 618
   
Summa skulder 345 117 303 150
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NOTER (tkr) 
  2008 2007

KOMMUNEN   
   
Not 10  
Verksamhetens intäkter och kostnader 
  
Verksamhetens intäkter   
Nämndrelaterade intäkter 160 645 157 110
Avgår interna intäkter -28 964 -29 421
Fastighetsförsäljning 1 776 271
Summa intäkter 133 456 127 960
   
  
Verksamhetens kostnader   
Nämndrelaterade kostnader -666 608 -633 241
Därav personalkostnader -394 083 -372 950
Avgår interna kostnader 28 964 29 421
Avgår kapitalkostnader 49 285 46 517
Pensionsförs lösn för kompl 
ålderspension -256 -262
Pensionsutbetalningar -7 930 -7 419
Individuell del pensioner -11 158 -10 771
Pensionsavsättningar -1 196 -32 159
Kalkyl kompl pension (PO) 22 860 18 564
Löneskatt pensioner -5 205 -12 763
Övr verksamhetskostnader -2 509 -103
Summa kostnader -593 754 -602 216
   
   
Jämförelsestörande poster   
Årets resultat enligt 
resultaträkning 6 969 -17 002
Grundändring 
pensionsavsättning 0 38 559
Summa 6 969 21 557
   
   
Not 11   
Avskrivningar  
Avskrivningar enligt plan -28 425 -26 480
Nedskrivningar 0 -104
Summa avskrivningar -28 425 -26 584
   
   
Not 12   
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt 401 544 376 139
Slutavräkning -784 -1 346
Preliminär avräkning -2 839 6 670
 397 921 381 463
   
Generella statsbidrag   
Inkomstutjämningsbidrag 86 656 81 054
Kostnadsutjämning 12 511 14 564
Avgift till LSS-utjämningen -11 864 -9 411
Regleringsavgift -5 381 0
Regleringsbidrag 0 10 743
Kommunal fastighetsavgift 15 456 0
 97 378 96 950
   
Summa skatter och 
statsbidrag 495 298 478 412
   
Avräkningsbelopp per invånare 
Slutavräkning -67 -114
Preliminär avräkning -242 567
Summa -309 453

 
 2008 2007

 
Not 13   
Finansiella intäkter 
Räntor på likvida medel 828 966
Räntor på långfristig utlåning 1 102 440
Räntebidrag 125 225
Kommunalborgen 263 263
Utdelning på aktier och 
andelar -68 69
Övriga finansiella intäkter 67 112
Summa finansiella intäkter 2 316 2 074
   
   
Not 14   
Finansiella kostnader   
Kostnadsräntor lån -1 008 -503
Ränta pensionsskuld -869 -657
Övriga finansiella kostnader -46 -114
Summa finansiella 
kostnader -1 923 -1 275
   
   
Not 15 
Justering av rörelsekapitalets förändring 
Avsättning pensioner 2 356 40 618
Avsättning deponier 465 66
Summa justering 2 821 40 684
   
 
Not 16 
Inköp av värdepapper 
Aktier Tranemobostäder AB -3 500 0
Aktier Tranemo Utvecklings 
AB -4 000 0
Kommunassurans Syd 0 -563
Emission Kommuninvest 69 0
Summa  -7 431 -563
 
 
 
Not 17   
Investeringar   
Maskiner och inventarier -9 647 -8 568
Fastigheter och anläggningar -76 151 -29 776
Summa investeringar -85 797 -38 344
   
   
Not 18   
Avyttrade fastigheter och 
anläggningar 240 0
   
   
Not 19   
Utlåning   
Vidareutbildning barnskötare -24 0
Tranemo Utvecklings AB -25 600 0
Summa utlåning -25 624 0
   
Återbetald utlåning   
Vidareutbildning barnskötare 87 202
Borås kommun RV 27 430 10 500
Summa återbet utlåning 517 10 702
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NOTER (tkr) 
   2008 2007

Not 20   
Upplåning   
Reverslån Kommuninvest 40 000 25 000
Summa upplåning 40 000 25 000
   
Amortering   
Borås kommun RV 27 -430 -10 500
Summa amortering -430 -10 500
   
   
Not 21   
Justering av rörelsekapitalets förändring 
Förråd mm 111 -60
Fordringar 5 736 -20 019
Kortfristiga skulder 4 484 14 591
Avgår fond VA o renhållning 0 2 837
Summa justering 10 332 -2 651
   
   
Not 22   
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Ingående bokfört värde 442 944 434 359
Nyanskaffningar 75 910 29 570
Årets avskrivningar -21 850 -20 881
Nedskrivningar  0 -104
Utgående bokfört värde 497 004 442 944
   
   
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde 750 368 674 458
Ackumulerade avskrivningar -253 364 -231 514
 497 004 442 944
   
Anskaffningsvärde   
Markreserv 4 614 4 854
Verksamhetsfastigheter 563 383 506 480
Fastigheter för 
affärsverksamhet 106 942 92 061
Publika fastigheter 48 025 43 761
Fastigheter för annan 
verksamhet 26 854 26 751
Övriga fastigheter 551 551
 750 368 674 458
   
Ackumulerade avskrivningar 
Verksamhetsfastigheter 177 725 161 669
Fastigheter för 
affärsverksamhet 36 792 33 662
Publika fastigheter 23 579 22 077
Fastigheter för annan 
verksamhet 15 268 14 107
 253 364 231 514
   
I de bokförda värdena ingår investeringar 
som är pågående.  
   
   
Not 23   
Maskiner och inventarier   
Ingående bokfört värde 21 683 18 508
Nyanskaffningar 9 647 8 775
Årets avskrivningar -6 575 -5 599
Nedskrivningar 0 0
Utgående bokfört värde 24 755 21 683

 
   

  

 2008 2007
   
Maskiner och inventarier   
Anskaffningsvärde 62 741 65 754
Ackumulerade avskrivningar -37 986 -44 071
 24 755 21 683
   
   
Not 24   
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar i 
kommunens koncernföretag 11 000 3 500
Aktier och andelar i övrigt* 2 007 2 075
Vidareutbildning barnskötare 346 408
Vägverket RV 27 0 430
Tranemo Utvecklings AB 38 000 12 400
Summa  51 352 18 814
 

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser 
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening 
har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 
109 tkr för Tranemo kommun. Tranemo kommuns totala 
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 
2008-12-31 till 638 tkr. 
   
   
Not 25   
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
Kommunförrådet 0 193
Oljeförråd 409 327
Orrefors Kristallskål 10 10
Konstverk 14 14
Exploateringsfastigheter som 
ska avyttras 649 649
Summa 1 082 1 194
   
   
Not 26   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 15 761 23 132
Interimsfordringar 
(utgiftsförskott, inkomster) 19 278 14 136
Övriga kortfristiga fordringar 6 593 10 100
Summa kortfr fordringar 41 631 47 368
   
   
Not 27   
Kassa och bank   
Kassa   1 1
Bank 18 623 48 601
Summa kassa o bank 18 624 48 602
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NOTER (tkr) 
  2008 2007

Not 28   
Eget kapital   
Ingående eget kapital 146 882 165 673
   
Byte av redovisningsprincip   
Resultatfond VA 0 2 856
Resultatfond renhållning 0 -19
Justerat ingående eget 
kapital 146 882 168 510
   
Årets resultat 6 969 -21 628
Utgående eget kapital 153 851 146 882
   
Anläggningskapital   
Anläggningstillgångar 573 111 483 440
Långfristiga skulder, 
avsättningar -357 027 -314 636
Summa 
anläggningskapital 216 084 168 804
   
Rörelsekapital   
Omsättningstillgångar 61 338 97 164
Kortfristiga skulder -123 571 -119 086
Summa rörelskapital -62 233 -21 922
   
Summa eget kapital 153 851 146 882
   
   
Not 29   
Avsättning för pensioner   
Årets avsättning 98- 1 564 3 055
Avsättning löneskatt 98- 381 741
Finansiell kostnad 98- 869 657
Årets avsättning -98 -368 -996
Avsättning löneskatt -98 -90 -241
 2 356 3 216
   
Intjänat t o m 1997 202 231 202 599
Förmånsbestämd 
ålderspension 11 785 10 085
PA-KL pensioner 3 520 3 394
Särskild avtalspension 79 179
Efterlevandepension 1 034 496
Pensionsavsättning 218 649 216 753
   
Särskild löneskatt 53 044 52 584
Pensionsavsättning inkl. 
löneskatt 271 693 269 337
   
   
Not 30   
Avsättningar   
Gudarp 7 665 7 581
Änglarp 12 669 12 288
Summa avsättningar 20 334 19 869
   
   
Not 31   
Långfristiga skulder och leasingavtal 
Borås Stad (riksväg 27) 0 430

 

 
 2008 2007

   
Låneskuld   
Ingående låneskuld 25 000 0
Nyupplåning under året 65 000 25 000
Årets amorteringar 25 000 0
Summa låneskuld 65 000 25 000
   
Genomsnittsränta 3,85% -
 
   
Operationella leasingavtal   
Avgifter inom ett år 866 478
Avgifter senare än ett år men 
inom fem år 3 465 1 910
Avgifter senare än fem år 0 0
   
Finansiella leasingavtal   
Tranemo kommun har inga 
finansiella leasingavtal.   
   
   
Not 32   
Kortfristiga skulder   
Individuell del, pensioner 11 065 10 488
Individuell del, löneskatt 2 684 2 544
Leverantörsskulder 39 796 37 564
Semesterlöneskuld 27 166 27 006
Övertidsskuld 2 365 2 188
Interimsskulder 
(inkomstförskott, 
utgiftsrester) 39 893 36 967
Övriga kortfristiga skulder 2 117 3 909
Resultatfond VA -2 571 -2 174
Resultatfond renhållning 1 055 595
Summa kortfr skulder 123 571 119 087
   
   
Not 33   
Borgensförbindelser   
Helägda/delägda bolag 149 232 151 776
Egna hem och småhus 821 1 112
Summa 
borgensförbindelser 150 052 152 888
   

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86, ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande 
är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som 
kommunkoncernen har i Kommuninvest. 2008-12-31 
uppgick detta lånebelopp till 65 mkr (2007-12-31: 0 mkr). 
   
Not 35   
Förvaltade stiftelser   
F A Nordqvists Donation 668 573
Brunkes Donation 85 84
Brunkeparkens Fond 37 33
Lindgrens Donation 64 64
Samfond inom skolan 228 223
Social samfond 186 184
Adolf Johanssons Fond 13 13
Gunnar Johanssons Fond 39 38
Stiftelsen Bengt Claessons 
Minne 3 945 5 636
Thomas Rundqvists 90-
årsfond 20 29
Summa förvaltade 
stiftelser 5 284 6 877
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 Bokslut 

2008 
Budget 

2008 
Bokslut 

2007
   

Intäkter 94 895 95 217 93 799

Kostnader -191 215 -187 265 -177 929

Nettokostnader före 
kapitalkostnader 

-96 320 -92 048 -84 130

Kapitalkostnader -20 542 -21 259 -19 850

UTFALL -116 862 -113 307 -103 980

Budgetanslag 113 307 113 307 101 912

RESULTAT -3 555 0 -2 068

 
 
Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Samhällsbyggnadsavd,  
personal mm 

- 8 482 -8 941 -459

Lokalförsörjning -17 347 -17 683 -336
Gator och vägar -11 852 -12 492 -640
VA, fjärrvärme och renhållning -661 -1 557 -896
Samhällsbyggn avd, övr  -27 380 -30 438 -3 058 
Kommunfullmäktige -2 135 -1 430 705
Kommunledning -8 455 -6 753 1 702
Kansliavdelning -11 610 -11 976 -366
IT-avdelningen -3 708 -3 521 187
Ekonomiavdelningen -5 591 -5 430 161
Personalavdelningen -7 694 -8 206 -512
Räddningstjänst -8 392 -8 435 -43
SUMMA -113 307 -116 862 -3 555

 

Årets resultat 

Kommunstyrelsen redovisar för 2008 ett underskott på 
3 555  tkr.  

Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 480 tkr inte 
utnyttjats och av kommunstyrelsens medel för oförutsett 
återstår 1 465 tkr.  

Vad gäller kollektivtrafiken har avsatts 880 tkr för täck-
ning av Västtrafik aviserat underskott för 2008. 

Införandet av det nya PA-systemet har krävt större insat-
ser än budgeterat såväl avseende mer tid för och insatser 
av lönepersonalen som större konsultkostnader. Därut-
över har replacementinsatser genomförts vilka kostnads-
mässigt belastat personalavdelningen. Kostnaderna för 
fackliga företrädare har också blivit högre än budgeterat 
på grund av dels högre lönekostnader och dels mycket  
utbildningsinsatser med anledning av många byten av 
fackliga företrädare. Detta medför ett sammanlagt under-
skott på 825 tkr. 

Fastighetsförvaltningen uppvisar ett underskott på 
336 tkr. Orsakerna till underskottet är ökade driftkostna-
der; bland annat elkostnader vilka ökat med 300 tkr jäm-
fört med 2007. Lönekostnaderna blev cirka 200 tkr högre 
än budgeterat bland annat på grund av dubbla lönekost-
nader vid pensionsavgångar och föräldraledighet.  Löne-
kostnaderna blev dock väsentligt lägre än prognostiserat 
då några ur personalen gått ner på deltid och en pen-
sionsavgång inte har ersatts. 

Underhållsbudgeten ger ett överskott på cirka 88 tkr då 
till största delen endast akuta åtgärder har vidtagits.  

För städenheten redovisas ett överskott på cirka 74 tkr. 

Kostenhetens resultat är ett underskott på 2 900 tkr. Per-
sonalkostnaderna har blivit högre än de medel som fanns 
budgeterat, bland annat för OB-tillägg och vikariekostna-
der. Även för kostnader för inventarier, städmaterial med 
mera har budgeten inte varit tillräcklig.  

Under 2008 krävdes stora insatser i köken, bland annat för 
att uppfylla krav på arbetsmiljö och livsmedelstillsyn. För 
myndighetstillsyn har kostnaden varit cirka 250 tkr.  

Besparingar har inte kunnat genomföras i den takt som 
krävts, delvis på grund av de stora ombyggnationer som 
pågått i Dalstorpområdet. De ökande livsmedelspriserna 
har medfört ett underskott på cirka 1 500 tkr.  

Administrationen inom samhällsbyggnadsavdelningen 
uppvisar ett underskott på 459 tkr fördelat på – 667 tkr för 
miljö- och byggenheten och +208 tkr för tekniska enheten.  

Orsaken till underskottet på miljö- och byggenheten är 
bland annat att en tjänst som utredningssekreterare 
tillsattes enligt beslut från och med augusti. Kostnaden 
för detta blev cirka 200 tkr vilket inte fanns budgeterat.  

Löneökningarna har blivit högre än budgeterat på grund 
av en relativt hög personalomsättning under de senaste 
åren. 

På grund av ombyggnationer och ökat antal kontorsrum 
har kostnaden för inventarier blivit avsevärt högre än 
tidigare år. 

För resor och transporter blir resultatet för 2008 ett under-
skott på 78 tkr, fördelat på +81 tkr på poolbilar och 
-159 tkr på transportenheten. Transportenheten startades 
under 2008, full kostnadstäckning har inte kunnat nås 
under uppstartsperioden.  

Verksamheten gator och vägar gör ett underskott på cirka 
650 tkr. Elkostnaden för gatubelysning blev under 2008 
cirka 600 tkr högre än föregående år på grund av det höga 
elpriset.  

Kostnaden för toppbeläggningar blev cirka 200 tkr högre 
än budgeterat, samtidigt blev reparations- och under-
hållskostnaderna lägre än budgeterat. 

För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 397 tkr. 
Elkostnaden blev cirka 400 tkr högre än 2007 på grund av 
prisökningarna. Driftskostnaderna har överlag stigit, 
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bland annat på grund av ett ökat behov av konsulter 
under året. Intäkterna har utfallit enligt budget. 

Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på 550 tkr. 
Intäkterna har blivit högre än budgeterat, överskottet 
härrör sig från ersättning för försäljning av skrot, total 
intäkt 620 tkr. Kostnaden för slamtömning har under de 
senaste åren blivit lägre än budgeterat. Med anledning av 
detta höjs inte taxan för slamtömning till 2009. Totalt visar 
avfallsverksamheten ett överskott på 550 tkr. 

Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett underskott på 
896 tkr på grund av att medeltemperaturen under året 
varit den högsta sedan mätning av temperaturen påbörja-
des i Sverige. Totalt har försäljningen blivit 4 000 MWh 
lägre än budgeterat - 2 150 MWh mindre än föregående 
år. 

Årets verksamhet 

Tranemo kommun har under 2008 påbörjat samverkan 
inom Entreprenörsregionen. Detta nätverk har redan visat 
sig mycket nyttigt och värdefullt. 

Efter ett gediget förberedelsearbete antog fullmäktige i 
oktober övergripande mål för Tranemo kommun. För 
närvarande pågår arbetet att utifrån dessa ta fram en 
strategisk plan. 

Efter beslut i fullmäktige har under hösten påbörjats en 
översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen. 
Översynen ska vara klar våren 2010. 

Kommunalt Forum har kommit ut planenligt tre gånger 
under året. Det interna informationsbladet Bladet har 
sänts ut elva gånger med e-post till alla anställda med 
egen e-postadress. 

Kommunfullmäktige antog i februari den informationspo-
licy som arbetades fram under 2007. 

Tranemo kommuns nya logotyp och tillhörande manual 
vann guld i Svenska Designpriset i klassen Information 
Print - manual. 

Turistbyrån besöktes av drygt 3 000 personer under året, 
en liten ökning jämfört med 2007. 

Tranemo kommuns attraktioner, sevärdheter, aktiviteter, 
boende med mera visas på olika internationella, nationel-
la, regionala och lokala hemsidor genom vår turistportal 
som går via Västsvenska Turistrådet. 

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

Arbetet med byalagens utvecklingsplaner, i huvudsak 
revidering av planerna för dem som har och arbetet med 
att ta fram nya för dem som saknar plan, påbörjades 
under hösten och kommer att fortsätta i projektform un-
der 2009. 

Under året har de olika företagsnätverken, bland annat 
Näringslivsrådet, Dalstorpsgruppen, Tranemo service och 
handel m.fl., fortsatt sina verksamheter.  

Samarbetet med Högskolan i Borås har utökats med mål-
sättningen att finna nya utbildningar i samarbete med 
industrin. 

Diskussioner har förts med företag angående mark- och 
lokalbehov. En rad företagsbesök har genomförts. Till-
sammans med Arbetsförmedlingen och gymnasiet har de 
företag som varslat personal besökts. 

Tranemo kommun bedriver konsumentvägledningsverk-
samhet med såväl enskild rådgivning som informations-
insatser till olika grupper. 

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

Kommunens lednings- och informationsplan i händelse 
av extraordinära händelser har reviderats och antogs av 
kommunfullmäktige under hösten 

Under 2008 intensifierades EU-arbetet i Tranemo kom-
mun. Året präglades av informationsspridning för att 
sprida kunskap om tjänsten EU-projektsamordnare samt 
vilka EU-projekt respektive verksamheter kan delta i. För 
kommunstyrelsen och ledningsgruppen genomfördes en 
EU utbildning som bland annat innehöll en studieresa till 
Bryssel. 

IT-avdelningens arbete har under året gått enligt plane-
ringen, några större förändringar inom verksamheten har 
inte skett under verksamhetsåret. Samarbetet med Ulrice-
hamns kommun har fortsatt och planeringen för ytterliga-
re samverkan har fortgått. 

Den verksamhetsförändring som till störst del påverkat 
IT-avdelningen är införandet av nytt personalsystem som 
innebär utökat driftansvar för IT-avdelningen då det 
tidigare personalsystemet helt hanterats av den dåvaran-
de leverantören.  

Personalavdelningen har under 2008 arbetat intensivt 
med införandet av det nya PA-systemet. Lönemodulen 
sattes i drift i maj månad 2008. Utbildning har genomförts 
dels för den egna personalen och dels har lönekontorets 
personal själva bedrivit utbildning för övrig personal 
inom kommunen inför införandet . Fortfarande återstår 
dock utbildning i självservice för flera grupper. Parallellt 
med att införa det nya PA-systemet så har det ordinarie 
arbetet med att handlägga lönerna och se till så att våra 
anställda får sina löner bedrivits. Personalen har fått 
arbeta intensivt för att hinna med de två uppdrag som har 
legat på dem. Följden har blivit en hög kostnad för helg- 
och övertidsarbete. Inom ramen för det nya PA-systemet 
har även arbetet med att införa Time Care startats upp. 

Personalhandboken har förändrats och förbättrats. 

Boråshälsan har under året genomfört en arbetsmiljöut-
bildning både för samhällsbyggnadskontoret samt för 
omsorgsförvaltningen. Den kompletterades med utbild-
ningsinsatser med hjälp från vår egen personal. 

Boråshälsan har dessutom genomfört hälsoundersökning-
ar för åldersgrupperna 55 och 60 år. Syftet är att identifie-
ra och eliminera hälsorisker och samtidigt hjälpa indivi-
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den att finna egna livsstilsförändringar för att nå en ökad 
livskvalité. 

Medarbetarcentrum inom ramen för Kommunalförbun-
dets projekt Ökad hälsa har ”permanentats” för tre år.  

I arbetet med att få ner våra redan låga sjuktal så har 
Tranemo gjort en gemensam ansökan med Ulricehamns 
kommun till ESF för att få möjlighet att genom ett pro-
jektarbete finna en metod som skall främja individens 
återgång i arbete samt i förlängningen skapa förutsätt-
ningar för snabba och kvalitativa insatser innan långtids-
sjukskrivning blir ett faktum. 

Inom Byggstenen har verksamheten ”Grön rehabilitering” 
utvecklats. Verksamheten bedrivs i Mossebo. Verksamhe-
ten bedrivs i samverkan med Samordningsförbundet. 

Organisationen inom samhällsbyggnadsavdelningen har 
under året ”satt sig” och börjat hitta nödvändig trygghet 
och stabilitet för att kunna utvecklas. Arbetsbelastningen 
har varit mycket hög med stora investeringar och en hög 
takt på utveckling och förbättring av verksamheten. 

Under 2008 har inventering av värme- och ventilationssy-
stem skett för att se hur energieffektiva dessa system är. 
Ett energiprogram har införskaffats och inmatning av 
förbrukningar sker i så gott som samtliga kommunens 
fastigheter.  

Den övervägande delen av underhållsanslaget har under 
året använts till akuta åtgärder. 

Inom kostverksamheten har omfattande ombyggnationer 
gjorts och struktur- samt personalförändringar har ge-
nomförts. Investeringar har gjorts gällande arbetsmiljö, 
teknisk utrustning och upprättande av egenkontrollpro-
gram gällande livsmedelshygien. Verksamheten har foku-
serat på ett utökat samarbete mellan köken. Detta skapar 
kostnadseffektivitet genom samordnade inköp och vika-
rieanskaffning. 

Kvaliteten på maten i Tranemo kommun är mycket god. 
Skolmaten är idag mycket populär bland eleverna. 

Pensionärer i ordinärt boende får numera leveranser av 
kyld mat. 

Kommunens kostverksamhet har fått en tydlig identitet 
med en samlad organisation, vilket bland annat har bi-
dragit till en ökad arbetsgemenskap mellan kostpersona-
len. 

Inom enheten pågår ett generationsskifte vilket medför ett 
flertal pensionsavgångar. I samband med dessa genom-
förs strukturförändringar, befintlig personal har fått möj-
lighet att öka sin sysselsättningsgrad och den totala be-
manningen har kunnat minskas. Totalt har motsvarande 5 
heltidstjänster inte återbesatts under året. 

När det gäller skogen har röjning och gallring prioriterats 
under året. Stor vikt har också lagts vid att upptäcka 
barkborreskador. Det verkar nu som att angreppen brom-
sats. 

Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på lek-
platserna har fortsatt under 2008. Arbetet består i huvud-

sak av att helrenovera lekplatser så att de uppfyller gäl-
lande säkerhetskrav samt att återställa grönytor där lek-
platser avvecklats. Under året har 2 lekplatser helrenove-
rats och 2 lekplatser tagits bort. 

När det gäller gator och vägar har verksamheten i stort 
kunnat bedrivas som planerat. Dock har servicearbeten 
som skyltunderhåll, ogräsbekämpning med mera inte 
kunnat utföras i planerad omfattning på grund av att 
personalen arbetat med ett stort antal projekt under året. 

Gång- och cykelvägen genom Uddebo har byggts och i 
Ljungsarp pågår färdigställande av bussvändslinga och 
GC-väg. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av förhöjda över-
gångsställen och avsmalningar har färdigställts under 
året.  

Arbetet med att byta ut gatubelysningsarmaturer har 
pågått under hösten och fortsätter 2009. 

Under året har driften av va-verk och va-nät fungerat bra, 
visst akut underhåll har förekommit på gamla nedslitna 
avloppsreningsverk som i och med byggandet av överfö-
ringsledningar kommer att läggas ned. Överföringsled-
ningar till Månstad har färdigställts och vattenverket är 
nedlagt. Avloppsreningsverket kommer att läggas ned 
under 2009.  Även avloppsreningsverket i Ambjörnarp 
avvecklades under 2008.  

Saneringsarbete på avloppsledningsnätet har utförts i 
Ölsremma, Grimsås och Limmared. Arbetet med vatten-
skyddsområdena pågår. 

Avtalet avseende insamling, transport samt behandling 
av avfall upphörde 2008-12-31. Upphandling för totalent-
reprenad pågår, tills ny entreprenör antagits har nuva-
rande avtal förlängts till och med maj 2009. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) aviserade 
hösten 2007 att de hade för avsikt att lägga ner återvin-
ningsstationerna i Ölsremma, Nittorp och Sjötofta. Med 
anledning av att regeringen tillsatt en förhandlare som 
bland annat har till uppgift att åstadkomma samar-
betslösningar beslutade FTI att stationerna får vara kvar 
tills vidare. 

Under hösten 2008 startades projektet spillvärme i Lim-
mared. Hittills har ledningar byggts från Ardagh Glass 
genom Limmared till bron mot Rosenlund. 

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention  

Det folkhälsoarbete som bedrivits under 2008 har till stor 
del riktats till barn och unga med projekt såsom Ungas 
hälsa, COPE-utbildning, Friends- antimobbning. 

Det arbetas mot att fullt ut leva upp mot svenska riktlinjer 
för skolmåltider. Stort fokus på ökad valmöjlighet, alter-
nativrätter, stora salladsbufféer samt säsongsanpassade 
matsedlar. Kostråd upprättas på samtliga skolor för att 
elevernas inflytande kring maten samt måltidssituationen 
ska främjas.  

Cykla mera-kampanjen har pågått under året med inrikt-
ning på att få fler skolbarn att välja cykeln till skolan.  
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750 tkr i extra anslag har använts till att upprusta och 
sanera föråldrade lekplatser. Under året har två lekplatser 
helrenoverats och två lekplatser avvecklats. Säkerheten 
för barnen ökas då de upprustade lekplatserna är anpas-
sade till godkänd svensk standard.  

Måluppfyllelse 

Tranemo deltar tillsammans med Gislaved, Gnosjö, Hylte, 
Värnamo och Svenljunga kommuner i det jämförande 
kvalitetsnätverket Gränslös. 

Under 2008 har nätverket redovisat rapporterna ”Får jag 
lov” tillståndsgivningen ur medborgarperspektiv och 
”Vad gör skola när det gör ont i kropp och själ” hur elev-
hälsan fungerar i grundskolan .  

IT-avdelningens produktionsmål beträffande genomsnitt-
lig åtgärdstid för anmälda fel och tillförlitlighet i verk-
samhetssystemen har uppnåtts. 

Målet att tillhandahålla kyld mat till hemmaboende pen-
sionärer är uppfyllt sedan mars 2008. Totalt är det cirka 80 
personer som har denna tjänst. 

Under året har flera kök byggts om och moderniserats för 
att bättre klara myndighetskrav men också för att förbätt-
ra arbetsmiljön. Under året har 4 tillagningskök blivit 
mottagningskök . 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal över-
gripande mål för god ekonomisk hushållning för 2008. 

•  De lokala företagarnas omdöme om företagsklimatet 
ska vara så bra att Tranemo kommun rankas bland 
de 40 bästa i landet i denna del av Svenskt Närings-
livs årliga undersökning. 

I undersökningen som presenterades 2008 rankades 
Tranemo som nr 41 i landet i denna del. 

•  År 2012 skall sjukfrånvaron i organisationen Trane-
mo kommun vara så låg att den är bland de fem lägs-
ta av landets samtliga kommuner. Delmålet för år 
2008 är att sjukfrånvaron i organisationen ska minska 
med 0,25 procentenheter jämfört med året innan.  

År 2007 uppgick sjukfrånvaron till 5,5 % vilket var en 
minskning jämfört med året innan då frånvaron var 
5,7 %. År 2008 minskade sjukfrånvaron kraftigt, be-
tydligt mer än målsättningen, till 4,4 procent.  

•  Andelen anställda med heltidsanställning ska öka 
med minst fem procentenheter under 2008 och sam-
tidigt ska antalet timanställda minska med fem pro-
centenheter. 

Andelen heltidsanställda (per den 1 november) har 
ökat med fyra procentenheter från föregående år.  

När det gäller antalet timavlönade så betalades i ja-
nuari 2009 ut timlön till 213 personer vilket är en ök-
ning på 29% från januari 2008 då timlön betalades ut 
till 165 personer. I januari 2007 och 2006 utbetalades 
timlön till 159 respektive 196 personer. 

•  Andelen vakanta lokaler i de kommunala fastighe-
terna ska vara högst 2 %. Andelen vakanta lokaler 
var vid årsskiftet 2,9 %. Främsta orsaken är Kindbo 
som står för 1,9 %. 

•  Mängden avfall som vägs in till deponi eller för 
vidaretransport till förbränning skall uppgå till högst 
550 kg/hushåll. För 2008 blev resultatet 502 
kg/hushåll.  

•  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, till exem-
pel fjärrvärme, pellets, värmepump etc. Delmålet för 
år 2008 är att konvertera minst 11 000 kvm lokalyta 
från oljeuppvärmning till ett miljövänligare alterna-
tiv. 

Under 2008 nås inte målet på grund av att utbyggna-
den av fjärrvärme i Limmared fördröjts. Arbetena 
pågår nu och alla kommunala fastigheter i Limmared 
beräknas bli anslutna under 2009.  

Framtiden 

2009 kommer att bli ett händelserikt och intensivt år. Till 
följd av bedömda minskade skatteintäkter kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra såväl stora som små för-
ändringar i verksamheterna. 

En marknadsplan som stakar ut riktningen, innehållsmäs-
sigt, i Tranemo kommuns framtida marknadsföring behö-
ver tas fram. 

Intranätet behöver förnyas med nytt redigeringsverktyg 
samt interaktivitet. I samband med detta skulle också 
verktyget för hemsidorna behöva förnyas. 

Folkhälsoarbetet kommer under 2009 att intensifieras och 
bedrivas i en förändrad arbetsstruktur. 

Energi- och miljöfrågor står i fokus under 2009. Det kom-
mer att arbetas aktivt med att minska energiförbrukning-
en i fastigheterna. Målet är att nå en besparing på fem 
procent av den totala energiåtgången.  

För att anpassa kostenhetens verksamhet till budgetra-
marna kommer omfattande strukturåtgärder att bli nöd-
vändiga. Härvid är de strukturförändringar som diskute-
ras inom förskola, skola och omsorg av avgörande bety-
delse. 

Utbytet av belysningsarmaturer ska färdigställas under 
2009. 

Investeringar gällande va-verk och ledningar fortsätter 
enligt va-strategiplanen. En vattenförsörjningsplan ska tas 
fram. 

Under 2009 ska överföringsledningen mellan Limmareds 
och Tranemos fjärrvärmenät färdigställas.  
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Verksamhetsmått och nyckeltal

  2008 2007

  
Försäkringar  
Försäkrade byggnaders värde, 
mkr 

 
1 752 1 686

Antal olycksfallsförsäkrade barn, 
ungdomar och 
komvuxstuderande 

 
 

2743 2 710
Antal försäkrade fordon 92 75
  
Företagshälsovård  
Antal anslutna till 
företagshälsovården  

 
1 000 1 000

Kostnad för företagshälsovård, 
tkr 

 
860 398

Kostnad per ansluten anställd, kr 860 398
  
Sysselsättningsåtgärder  
Offentligt skyddat arbete (st) 7 7
Kommunala ungdomsprog. (st) - 9
Ungdomsgaranti (st) - 4
Anställda med lönebidrag (st) 19 18
Aktivitetsgaranti (st) 4 -
  
Rekrytering och löner  
Platsannonser (antal tjänster) 119 155
Antal lönerapporter (per månad) 1 450 1 476
  
Ekonomiadministration  
Antal utsända fakturor 32 242 32 573
Antal utsända inkassokrav   1 183 1 062
Totalt antal inkassoärenden 138 131
Antal betalningsförelägganden 0 0
Antal aktuella inkassoärenden 1 6
Antal slutbetalda ärenden 31 62
Antal resultatlösa ärenden 2 2
Nedskrivna fordringar 27 82
Antal ärenden för 
långtidsbevakning 

 
137 125

Utestående osäkra fordringar 
(tkr) 

 
674 701

varav långtidsbevakning (tkr) 656 665
Bokföringsorder 1 836 1 890
Leverantörsfakturor 27 492 25 916
Kassaverifikat 4 004 4 064
  
Turism  
Turistbyrån, antal öppetdagar 
varav heldagar 

   269 
     54 

268
49

Turistbyrån, antal besök 3 248  3 198
Kostnad per besök, kr 41,97 45,03
Turistbyrån, antal telefonsamtal    951 923
 
 

  

 

 
 
 

 2008 2007

 
Konsumentverksamhet   

Reklamationer (st) 166 179
Övrig konsumenträttslig 
rådgivning (st) 36 52
Hushållsekonomisk rådgivn (st) 17 14
Skuldsanering (st) 57 35
Övrigt 
Summa ärenden 276 280
 
Gator och vägar 
Gator och vägar, km 72,7 72,7
Kostnad per kilometer, tkr 100 97
Vinterväghållning, km 72,7 72,7
Kostnad per kilometer, kr 9 664 11 024
Statsbidragsberättig. vägar, km 314,0 314,0
Ej statsbidragsberätt. vägar, km 95,0 95,0
Gatubyggnadsavgifter, tkr 34 48
 
Belysning 
Antal ljuspunkter 4 143 4 143
Kostnad per ljuspunkt (kr) 786 681
 
Fastighets- och 
exploateringsverksamhet 
Förvaltad lokal- och lgh-yta, m2 91 394 91 844
Förvaltad industrilokalyta, m2 13 833 13 833
Tomtförsäljning, egna hem (st) 2 3
Tomtförsäljning, antal lägenheter 
exkl egna hem 20 -
Tomtförsäljning, tkr 951 274
Anslutningsavgifter, tkr 4 460
 
Skogsförvaltning 
Total skogsareal, ha 580 600
 
Parkeringstillstånd 
Antal ansökningar 41 40
Antal beviljade p-tillstånd 3
Avslag 38
 

 38



Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Verksamhetsberättelser  Bildningsnämnd 
 

BILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande  Viktoria Haraldsson (c) 
Förvaltningschef  Mats Lundborg 

Ekonomiskt utfall (tkr) 

  Bokslut 
2008 

Budget 
2008

Bokslut 
2007

  

Intäkter 24 831 19 256 23 839

Kostnader -228 063 -224 304 -228 034

Nettokostnader 
före 
kapitalkostnader 

-203 232 -205 048 -204 195

Kapitalkostnader -19 209 -19 114 -17 258

UTFALL   -222 441 -224 162 -221 453

Budgetanslag 224 162 224 162 221 828

RESULTAT 1 721 0 375

 
 
 
 
 
 
Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Bildningskontor 21 058 20 319 739
Område Gymnasium 51 753 52 404 -651
Kulturskola 3 851 3 773 78
Bibliotek inkl allmänkultur 5 328 5 306 22
Fritid inkl sim- och idrottshal-
len 

9 318 9 226 92

RO Tranäng F-6,Ambj/Sja,Tmo 
BO 

36 961 36 036 925

RO Tranäng år 7-9 31 748 31 744 4
RO Limmared-Länghem 27 089 27 296 -207
RO Dp/Lp/Gs/Np 29 054 28 565 489
RO Särskolan 8 002 7 772 230
SUMMA  224 162 222 441 1 721

Årets resultat 

Bildningsnämndens resultat för 2008 innebär ett överskott 
jämfört med budget på 1 721 tkr. 

Total kostnad för elförbrukning överskrider budget med 
625 tkr, medan kostnaden för uppvärmning (fjärrvärme, 
olja, pellets) är lägre än budget med 143 tkr. 

Den totala semesterlöneskulden ökade med 357 tkr jäm-
fört med föregående årsskifte. Budgeterad ökning var 692 
tkr, innebärande ett budgetöverskott med 335 tkr.  

En ny upphandling av skolskjutsar har genomförts under 
våren-08, resultatet av denna blev en kostnadshöjning på 
ca 1,5 mkr per år. Under 2008 är det höstterminens skjut-
sar som påverkats och underskottet mot budget blev 436 
tkr. Skolskjutsarna bokförs under område bildningskon-
tor, området visar ändock en stor positiv avvikelse mot 
budget. 0,5 tjänst har inte ersatts i samband med pensio-
nering, kooperativet Skogsduvan har haft färre barn än 
budgeterat innebärande att bidragskostnaden blivit lägre, 
fler grundskoleelever skrivna i annan kommun men som 
går i skolan i vår kommun har inneburit ett budgetöver-
skott.   

Område gymnasium har haft fler elever än budgeterat 
från Svenljunga, vilket inneburit högre interkommunala 
intäkter än budgeterat.  

Elevökningen överhuvudtaget, ca 30 ungdomselever mer 
innevarande läsår jämfört med föregående, har också 
inneburit högre kostnader för undervisning och lärome-
del. Högre elevantal på Sfi-undervisning har krävt mer 
resurser än budgeterat. Uppstarten av lärlingsutbildning 
har krävt mer ledningsresurs än budgeterat. Kostnaderna 
för marknadsföring är också högre än de mycket små 
medel som var budgeterade för detta ändamål.  

I områdena för grundskola och barnomsorg har nödvän-
diga anpassningar inför 2009 inneburit ett budgetöver-
skott 2008, eftersom åtgärder inom skolan måste sättas in 
redan inför höstterminen 2008 för att få full effekt 2009.  

 

Av områdena är det Ambjörnarp-Sjötofta-Tranemo som 
har störst avvikelse mot budget. Mindre resurser än bud-
geterat har använts på Tranängskolan samt försko-
lan/fritidshemmet Regnbågen i Uddebo. Utflyttning, 
överflyttning av elever samt lägre barnantal är orsaker till 
budgetöverskottet.  

Årets verksamhet 

Under 2008 har arbetet med att förbättra verksamheten 
inom skola förskola fortsatt. Vår egen kvalitetsredovis-
ning 2006/2007 var samstämmig med skolverkets inspek-
tionsrapport från 2007, vad gäller förbättringsområden. 
Vårt fokus har därför under året varit bland annat: 

En satsning på förbättrad bedömningskompetens och en 
mer likvärdig kunskapssyn kommunens skolor emellan. 

Denna satsning genomförs på många plan. Pedagogerna i 
Tranemo kommun träffas regelbundet i syfte att tydliggö-
ra kunskapskvalitet kopplat till bedömning. Pedagogerna 
och skolledningen på Tranängskolan 7-9 har dessutom 
påbörjat ett samarbete med 7-9-skolor i Herrljunga, Vår-
gårda och Svenljunga där syftet är att stärka bedömar-
kompetensen. Dessutom arbetar vi med att utveckla rek-
torernas pedagogiska ledarskap. 

En satsning på matematik- och NO-undervisningen, från 
förskolan och uppåt. 

Under året har vi genomfört 1 011 elevbesök med 91 
lärare på Navet i Borås. Navet används också i kompe-
tensutvecklingssyfte och i år har vi haft 119 pedagoger i 
någon form av kompetensutveckling på Navet. Under 
hösten hade vi också utställningen/matematikverkstaden 
Bagdad här i Tranemo, något som alla elever och matema-
tikpedagoger i Tranemo tog aktiv del av. Matematikut-
vecklare finns på varje rektorsområde. 

Andra satsningar som pågår är att alla lärare ska ha en 
specialpedagogisk kompetens, och PIM-utbilding. PIM 
står för praktisk IT- och mediakompetens. 

 
 

39



Tranemo kommun  Årsredovisning 2008 
Verksamhetsberättelser  Bildningsnämnd 
 

I samverkan med Högskolan i Borås och Svenljunga er-
bjuder vi 20 pedagoger årligen en högskolekurs om 7,5 
högskolepoäng. Hittills har ca 30 pedagoger fått utbild-
ningen. 

En satsning på mångfald, i syfte att bättre kunna ta emot 
och utveckla kunskaperna hos våra nysvenska elever. 

Andelen elever i grundskolan med annat modersmål än 
svenska som får modersmålstöd är nu 44 %. Tillsammans 
med Herrljunga, Varberg, Vårgårda, Svenljunga och 
Ulricehamn och Högskolan i Borås har vi samverkan 
kring interkulturell lärmiljö och mångfald som tillgång i 
våra skolor. Det övergripande målet är att fler elever får 
modersmålsundervisning av hög kvalitet och att skillna-
der i måluppfyllelse mellan svenska elever och elever 
med annan kulturell bakgrund minskar. 
 
Andra satsningar som bör nämnas är:  

Arbetet med att utveckla likabehandlingsplanerna har 
under året fortsatt på alla enheter i kommunen. I detta 
arbete har eleverna varit delaktiga i bland annat kartlägg-
ningen av riskområden på skolorna.  

Fortsatt satsning på läsutveckling, där alla enheter nu 
följer elevernas utveckling genom ”God läsutveckling” 
och där pedagogerna nu genomgått kompetensutveck-
ling.  

Utveckling av arbetet med stöd till elever i behov av sär-
skilt stöd, bland annat genom gemensamma riktlinjer för 
åtgärdsprogram och en gemensam elevhälsoplan för 
kommunen. 

Tranemo gymnasium fortsätter växa. För första gången i 
skolans historia är det nu mer än 400 elever på de olika 
programmen. Under 2008 gjorde vi en satsning på att få 
fler elever från Svenljunga till gymnasiet, en satsning som 
innebar att antalet sökanden från grannkommunen för-
dubblades, till ca 30 elever i åk 1. 

Den stora satsningen under 2008 var regeringens försöks-
verksamhet med lärlingsutbildning. Tranemo gymnasium 
ansökte och fick 62 lärlingsplatser, varav 52 till sist utnytt-
jades. Denna satsning var möjlig tack vara ett stort enga-
gemang från skolledningen, kommunens näringslivsan-
svarige och genom ett bra samarbete med det lokala när-
ingslivet. 

Under hösten 2008 har gymnasiet startat ett samarbete 
med den nya socialförvaltningen när det gäller mottagan-
de av de kommunplacerade flyktingarna. Projektet heter 
”Tranemo Kom-In” och innefattar SFI-undervisning 
(Svenska för invandrare), språkpraktik och arbetsplatsin-
troduktion/praktik. Syftet är att ge målgruppen språkun-
dervisning och möjlighet att komma ut i arbete. Efter 
utvärdering är tanken att projektet ska permanentas. 

KF (Kommunfullmäktige) fattade beslut i december om 
en ny bildningsplan. Bildningsplanen har arbetats fram i 
en process med politker, tjänstemän och brukare under 
våren 2008, och under sommar och höst 2008 har den 
behandlats politiskt. Den nya planen stämmer väl överens 
med den verksamhetsstyrningsmodell som Tranemo 

kommun arbetar efter. Bildningsplanen kommer att gälla 
2008-2011.  

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  
Vi har utvecklat huvudbiblioteket som en mötesplats 
genom att fortsätta med korsordcafé och starta ett stickcafé.  
I samarbete med Kinds forskarklubb har vi haft introduk-
tionsträffar för nya släktforskare.  

Verksamheten - ”familjebiblioteket”. Har fortsatt. Aktivite-
terna planeras och genomförs i samverkan med olika 
verksamheter både inom och utom kommunens gränser. 
Bland aktiviteterna kan nämnas babycaféer, föräldrar.nu, 
barnteater, besök från föräldragrupper på BVC (Barn-
vårdscentral), sagostunder mm. Projektet läsfrämjande-
projektet Folkbildning för småfolk har resulterat i en demo-
kratisk process där barnen har fått vara med och besluta 
om vilka faktaböcker som ska finnas i skolpoolen. Genom 
projektet har vi också kunna erbjuda barn föreställningar 
och föreläsningar utifrån deras intressen.  

Vi firade Astrid Lindgren 100 år! På biblioteket hade vi ett 
stort program med brasseensemblen, dansuppvisning och 
teater från Kulturskolan, allsång, tipspromenad, sago-
stund och fika med bulle och saft. Många besökare – fullt 
hus! 

Vi hade en föräldraföreläsning på huvudbiblioteket i 
november med ”Nannypedagogerna”, Cathrine Nordwall 
och Maud Wallqvist.  Det arrangerades i samarbete med 
Folkhälsan i kommunen.  

Biblioteket samarbetar med förskoleklasserna i kommu-
nen kring 6-års gåvoboken. I år fick barnen Molly och 
molnet av Maria Nilsson Thore. Efter att ha arbetat hela 
våren med boken så avslutades arbetet genom att alla 
förskoleklasserna träffades, för en ”Bokfest!” på huvud-
biblioteket i Tranemo.  

Utvecklingen av biblioseum har under 2008 fortsatt med 
ett tydligt utredningsuppdrag att ta fram underlag för 
politiskt beslut. Underlaget presenterades för KF i oktober 
och arbetet fortsätter nu, dels med en fördjupad studie av 
innehåll och dels med att tillsammans med VG-regionen 
klargöra finansieringen av projektet.  

Allmänkultur 
Konserter har arrangerats genom kultur@tranemo, ofta i 
samarbete med någon förening. För andra året i rad gavs 
konserter i Kungssalen i Torpa Stenhus, detta år i samar-
bete med Musik i Väst och Pehr Zethelius, Torpa Stenhus. 
Artisterna bestod av Susanne Rosenberg och krus, Major-
nas 3dje Rote med Tomas Von Brömsen, Pärlor från Läck-
öoperan och Linnés musikaliska tidsfördrif. 

Brasiliansk musik i världsklass med svenska sångerskan 
Karolina och brasilianska bandet Nosso Trio, arrangera-
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des med Kulturskolan som bjöd in elever på workshop 
innan konserten.  

En föreläsningsserie på biblioteket – Jorden vi ärvde, med 
tre olika föreläsare. Fyra berättarkvällar i hembygdspar-
ken i Tranemo.  

Vi har också arrangerat en ungdomskulturfestival, UKM, 
(UngKulturMöts), i samarbete med Svenljunga kommun. 
UKM planeras och arrangeras av en ungdomsgrupp. 

Mer finns att läsa i bibliotekets kvalitetsredovisning som 
finns på kommunens hemsida. 

Kulturskolan har som namnet avslöjar en verksamhet 
med musik, drama, dans och konst på schemat. Målsätt-
ningen är att vara en skola med bredd, som 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. Uttryck-
en och arrangemangen kan ta sig olika uttryck: 

Under året har kulturskolan genomfört 52 skol- och klass-
rumskonserter, 18 offentliga konserter i egen regi och 15 
offentliga konserter som andra har arrangerat. Några 
axplock ur konsertverksamheten: 

När Tranemo rustade för marknad deltog kulturskolan 
med många olika konstellationer. Dagen avslutades i 
Medborgarhuset med Allan Svensson som gästpresenta-
tör.  

Tranemo Concert Band och en dansgrupp åkte till Dan-
mark och vår vänort Hovedgård. Där genomfördes tre 
skolkonserter. Kulturskolans chef fick även tillfälle 
att berätta om Tranemo Kulturskolas verksamhet och hur 
den fungerar. Hovedgård och grannkommunens motsva 
righet till musikledare och bildningschef var intresserade 
lyssnare. 

Kulturskolan har spelat vid kyrkans soppluncher, haft 
egna dansuppvisningar, teaterföreställningar, underhåll-
ning på Tranemokonstnärernas Galleri, medverkat vid 
Tranemo Storbands konsert där 9 av gästartisterna är eller 
har varit elever vid Kulturskolan.  

Tranemo Concert Band, blockflöjtsensemblen och några 
sångelever medverkade vid kyrkans och Kulturskolans 
julkonsert "Julton". Två fullsatta konserter genomfördes. 
(ca 650 personer). 

Mer finns att läsa i kulturskolans kvalitetsredovisning 
som finns på kommunens hemsida. 

Fritidssektorn har en bred verksamhet som spänner från 
fritidsgårdsverksamheten, till simhallen och idrottshall, 
vandrarhem och stödet till föreningarna i kommunen. 
Målsättningen är att ge ett ändamålsenligt stöd till före-
ningar för att befästa och stärka det rika föreningslivet 
som bidrar till den positiva samhällsutvecklingen, ha ett 
rikt basutbud av rekreations- och fritidsaktiviteter. En 
attraktiv sim- och idrottshall och att bidra till ungdomars 
positiva utveckling genom verksamhet på fritidsgårdar 
och öppen ungdomsverksamhet är viktigt i det samman-
hanget. 

Simhallen hade 9 947 skolbad inkl simundervisning år 1-6, 
simkunnighet låg på 96 % för elever i år 5. 11 407 övriga 
bad inkl vattengymnastik och babybad. Vandrarhemmet 
hade under 2008 2 266 gästnätter. 

Ungdomsverksamheten anordnade tjej- och killgrupper 
regelbundet. Föräldramöten hölls för alla föräldrar till 
elever i år 7 och man ordnade temadag för tjejer och killar 
i år 6. Andra aktiviteter var studiebesök med tjejgrupp på 
kvinnojouren i Mark och sommarläger med övernattning 
för pojkar, resa till Marstrand och guidad tur på fästning-
en, livräddningsundervisning av Röda Korset, besök av 
polisen och studiebesök på Operan i Göteborg. 

Det är emellan 15-20 ungdomar/ kväll som besöker går-
darna. Det är både flickor och pojkar. 

Arbetet mot föreningarna innehöll bland annat 5 kurs-
kvällar i samverkan med SISU idrottubildarna på temat 
skatteinformation, idrottens föreningslära, lokal styrelse-
utbildning. 13 föreningar beviljades anläggningsstöd för 
underhåll av sina anläggningar till en summa om 602 400 
kr. Dessutom ordnades träff med föreningarna som ett led 
i drogpolicyarbetet. 

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

Samverkan med hemmen är mycket betydelsefullt för 
våra barns och elevers utveckling och lärande. Skolans 
samverkan med hemmen sker i första hand genom regel-
bundna utvecklingssamtal och föräldramöten. Tillsam-
mans med folkhälsorådet drivs verksamhet i syfte att 
stärka föräldrainflytandet i förskolan. 

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 skol-
frågor sker med andra kommuner, då främst inom sjuhä-
rads kommunalförbund. Inom CSU (centrum för skolut-
veckling) sker samverkan med högskolan i Borås och 
kommunerna i 7-härad. Även med högskolan i Jönköping 
sker samverkan via kompetensutveckling och verksam-
hetsförlagd 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 livsstilsakti-
viteter”.  
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Vad det gäller barns inflytande på biblioteket så handlar 
det om att 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 använ-
da sina demokratiska rättigheter. 

Framtiden 

Vi står inför stora utmaningar de närmaste åren, vad 
gäller skolans område. Minskade elevkullar i grundskolan 
innebär att samtliga områden måste anpassa sin verk-
samhet till en mindre kostym. Ny skollag, nya kursplaner, 
en gymnasiereform med tydligare styrning och nya re 
former inom grundskolan med tydligare målbeskrivning-
ar och ökad statlig styrning, ställer stora krav på skolle-
darna och lärarna att genomföra förändringar i skolvar-
dagen.   Måluppfyllelse 

 
Förutsättningar 

Utvecklingen pågår inom många områden. Vi arbetar 
med det pedagogiska ledarskapet för att ge skolledarna 
bättre verktyg i vardagen, en satsning som kommer att 
fortsätta under 2009. Inom gymnasieskolan fortsätter 
arbetet med gymnasiesamverkan mellan sjuhäradskom-
munerna, under 2009 kommer troligtvis en gemensam 
prislista att genomföras och arbetet med ett samordnat 
programutbud kommer att påbörjas. Ett samarbete mellan 
Borås högskola, Tranemo, Svenljunga, Herrljunga och 
Vårgårda har påbörjats och kommer att fördjupas, bland 
annat med forskning.  

Antalet i skolan F-9 verksam personal 2008 är 11,4 heltids-
tjänster per 100 elever (2007=11,2) 

Antalet inskrivna barn per avdelning i förskolan är 15,8 
barn (2007=16,5) 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan är 5,5 
barn (2007=5,7) 

Antalet inskrivna barn per avdelning i fritidshemmen är 
34,6 barn (2007=35,4) 

Inom kultursektorn fortsätter arbetet med Biblioseum 
under 2009, en kommunikationsplan ska arbetas fram för 
att på ett tydligare sätt informera allmänhet och anställda 
om grundtankarna i biblioseum. Kulturskolan håller på 
att se över sin verksamhet för att kunna möta sina bruka-
res behov på ett ännu bättre sätt. 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i fritidshemmen är 
19,8 barn (2007=22,3) 

 
Resultat 
Andelen elever i år 5 som når målen i alla ämnen är 70 % 
(2007=81%) Fritidssektorn står inför stora utmaningar 2009 då en 

trotjänare går i pension och hans erfarenhet och kunskap 
ska ersättas.  

Andelen elever i år 9 som uppnår minst betyget godkänd 
i alla ämnen är 74 % (2007=66,5 %) 

Den största utmaningen inom bildningsnämndens områ-
de är att bibehålla och utveckla den verksamhet vi har, i 
tider med sämre ekonomi. 

 
Sammanfattning 
Förutsättningarna för verksamheten har blivit bättre 
jämfört med 2007 för både skola och barnomsorg. 

Resultaten i kunskapsmålen i år 5 har förbättrats i engels-
ka och matematik, där 91-93 % av eleverna bedöms att nå 
kunskapsmålen (se verksamhetsmått och nyckeltal). Där-
emot är det betydligt färre som bedöms nå målen i alla 
ämnen. 

Andelen elever i år 9 som fått minst betyget godkänd har 
ökat i inte mindre än tolv ämnen och andelen elever som 
uppnått målen i alla ämnen har ökat till 74 %. Det är 
fortfarande en stor andel elever som inte når målen i alla 
ämnen, men resultatet har kraftigt förbättrats sedan före-
gående år. 

Meritvärdena i år 9 har förbättrats, men ligger fortfarande 
långt från rikets genomsnittliga meritvärde. Flickornas 
resultat har sjunkit för tredje året i rad medan pojkarnas 
resultat visar en motsatt utveckling och har ökat för fjärde 
året i följd. Om detta och om alla andra resultat och nyck-
eltal finns att läsa i vår kvalitetsredovisning.    
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Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

  2008 2007

Grundskola  

Antal elever i grundskolan år F-9 
genomsnitt kalenderår  

1 486 1 537

Total kostnad/elev, kr    1) 80 210 75 061

varav lokalkostnad/elev 15 577 14 143

varav skolskjutskostnad/elev 6 024 5 157

varav undervisningskostnad/elev 40 794 39 144

  

  

Antal pedagogisk personal per 
100 elever  år F-9, 15 okt 

 
8,66 8,51

Läromedel år F-6 kostn/elev, kr 1 317 1 400

Läromedel år 7-9, kostn/elev, kr 2 135 2 414

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

 
 

83 % 
91 % 
93 % 

88 %
87 %
92 %

Andel elever i år nio med grund-
läggande behörighet till gymna-
sieskolan 

 
 

87 % 87 %
Andel elever i år nio som upp-
nått målen i alla ämnen 

 
74 % 67 %

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

 
 

96 % 
79 % 
91 % 

86 %
79 %
90 %

  
Gymnasium  
Antal elever i gymnasieutbild-
ning, ungdomsgymnasiet, 15 okt 

 
608 577

Därav antal elever i Tranemo 
Gymnasieskola, 15 okt  

 
407 377

Antal pedagogisk personal per 
100 elever, 15 okt 

 
9,82 9,19

Andel elever med högskolebehö-
righet 

 
83% 84%

Andel elever med minst betyget 
godkänd i de nationella proven 
Svenska: 
Matematik: 
Engelska: 

 
 

87% 
87% 
97% 

85%
85%
95%

Total kostnad/ungdomselev, kr 93 784 94 995

varav undervisningskostnad/elev 45 235 46 800

varav lokalkostnad/elev 19 163 19 400

Kulturskola   *2)    
Antal elever  - musik  327 322
                   - drama  74 66
                   - konst 26 28
                   - dans 39 65
                   - teater 47 48
Nettokostn/elev i kulturskola, kr 8 191 7 598

 

 

 
 2008 2007

Barnomsorg (3) 

Genomsnittligt antal inskrivna 
barn förskola / fritidshem 

773 798

Bruttokostnad per barn i förskola 
/ fritidshem, kr 55 634 51 559
Genomsnittligt antal inskrivna 
barn i familjedaghem  44 48

Bruttokostnad per barn i familje-
daghem, kr 54 205 52 146
Genomsnittligt antal inskrivna 
barn i kooperativ barnomsorg 49 53

Bidrag brutto per barn till alterna-
tiv barnomsorg, kr  4) 82 796 68 943
Avgiftsfinansiering av barnomsorg 
– förskolor/fritidshem/ 
   familjedaghem    

13,6% 13,8%

 

Fritidsverksamhet 
Redovisade föreningssamman-
komster 7-20 år 

8 227 8 125

Ledarutbildningar 51 49 
Verksamhetsbidrag, 
antal föreningar 

34 32

Antal studieförbund 8 9
Antal beviljade studietimmar  5)  7 657 12 651
Antal besökande i simhallen 21 354 21 635
Antal gästnätter - vandrarhemmet 2 266 1 839
 
Fritidsgårdar 
Antal besökare 
Grimsås 874 924
Länghem 1 820 1 751
Limmared 780 1 058
Tranemo   6) 105 672
 
Bibliotek 
Bibliotek, antal lån 98 294 100 067
Därav bokbuss 22 129 23 149
Därav filialer 19 603 15 879
Antal lån per invånare 8,4 8,5
Antal besök 30 207 32 146
 
1)    Stämmer ej med Scb:s definition, bl a kommungem kostnader 
       är ej med 
2)    Tecknad film ingår i konst.  

Alla elevantal är genomsnitt antal elever som undervisas per 
vecka. 

3)    I redovisningen för barnomsorgen ingår inga kostnader för led-  
       ning och administration samt kommungem kostnader 
4)    Avser kommunens bruttokostnad. Anpassning gjord fr 2008 till   
       kommunens resursfördelningsmodell.  
5)    SISU idrottsutbildarna finns inte med i årets redovisning 
6)    Riktad verksamhet 7 kvällar 
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OMSORGSNÄMNDEN 
Ordförande  Stefan Hjertén (m) 
Förvaltningschef  Magnus Andersson 
 

 Ekonomiskt utfall (tkr) 

  Bokslut 
2008 

Budget
2008

Bokslut
2007

  

Intäkter 30 672 26 914 27 065

Kostnader -169 811 -160 591 -155 659

Nettokostnader före 
kapitalkostnader 

-139 139 -133 677 -128 594

Kapitalkostnader -9 501 -9 466 -9 365

UTFALL -148 640 -143 143 -137 959

Budgetanslag 143 143 143 143 136 362

RESULTAT -5 497 0 -1 597

 
Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet 
omsorgen 

15 432 14 651 781

Färdtjänst 1 313 1 826 -513
Rehabiliteringsverksamhet 12 814 11 189 1 625
Hemvård och övrig öppen 
service 

43 245 46 610 -3 365

Servicehus 31 343 31 562 -219
Sjukhem 814 2 869 -2 055
Gruppboende SoL 14 470 14 783 -313
Stöd till funktionshindrade 23 712 25 150 -1 438
SUMMA 143 143 148 640 -5 497

 

Årets resultat 

Årets resultat slutar för hela nämndens verksamhet på ett 
underskott med 5 497 tkr, vilket motsvarar ett budgetöver-
skridande på 3,8 %.  

Underskottet beror till stor del på att nämnden i praktiken 
gick in i 2008 med en underbalans på 2,0 miljoner kr på 
grund av underbudgeterade lönekostnader. Vidare kan 
konstateras att den omställning av verksamheten som 
omsorgsnämnden genomfört under 2008 inte kunnat göras 
i den takt som planerats då alla förändringar ännu inte fått 
avsedd ekonomisk effekt, framförallt då det gäller sjukskö-
terskeorganisationen som gör ett underskott med 2 234 tkr. 
Sjuksköterskeorganisationen har också i detta belopp haft 
stora kostnader för inhyrd enhetschef och för sjukskriv-
ningar. Därutöver finns mer ”rena” omställningskostnader 
på ca 1 500 tkr avseende t ex inköp, flyttkostnader, dubbel-
bemanning, förstärkning ledningsfunktion, timvikarier och 
fyllnadstid. 

Behoven inom hemtjänsten har ökat och gör ett större 
underskott med 1 863 tkr. Om detta beror på minskningen 
av antalet särskilda boendeplatser eller beror på andra 
omständigheter och behoven kommer att hålla i sig över 
tid är i dagsläget svårt säga. Färdtjänsten gör ett under-
skott på 513 tkr på grund av ett allmänt ökat åkande samt 
genom att Samhalls flytt från Limmared har arbetsresornas 
längd och kostnader ökat drastiskt.  

Stöd till funktionshindrade gör ett sammantaget under-
skott på 1 438 tkr som dock vägs upp mot att bostadsan-
passningen gör ett överskott och mot budgetreserven. 

Underskottet avseende stöd till funktionshindrade beror 
till stor del på att långa eftersläpningar i beslut från För-
säkringskassan som gjort posten svår att följa upp. 

Investeringsbudgeten visar ett negativt resultat på 261tkr. 
Även här ingår omställningskostnader för nyinköp till de 
förändrade verksamheterna. 

Årets verksamhet 

 
Omstruktureringar och verksamhetsanpassningar 
Med anledning av att budgetprocessen inför 2008 fick 
förändrade förutsättningar bland annat beroende av de 
löneavtal som tecknats på central nivå har nämnden under 
hösten 2007 och under hela 2008 aktivt arbetat med om-
struktureringar och verksamhetsanpassningar Nämnden 
beslutade under hösten att genomföra följande åtgärder: 

- förändring av verksamhetsinriktningen på Solrosen 
- förändring av verksamhetsinriktningen på Solgård 
- förstärkningar av bemanningen på Gudarpsgården,  

 Hjälmå, Glimringe och Solbacken 
- förstärkningar av bemanningen inom hemtjänsten 
- förändring av sjuksköterskeorganisationen 

Det arbete som pågått under 2008 har främst handlat om 
de planerade förändringarna på Solgård. Efter att en om-
byggnation blivit klar kan Solrosens demensboende flytta 
till Solgård och Solrosen blir då boende enligt LSS (kom-
mer då att byta namn till Timotejstigen). Timotejstigen 
kommer att bli inflyttningsklart till början av 2009. Ett 
särskilt dokument som anger ”gamla Solgårds” nya inrikt-
ning har arbetats fram. I dokumentet framgår att Solgård 
som enhetsbenämning ersätts med en samlad verksam-
hetsbenämning, Resurscentrum.  

Processen av verksamhetsförändringarna har i stort funge-
rat bra och enligt planerna. Detta beror till stor del på att 
berörd personal har visat stor förståelse och kompetens 
samt stor lojalitet mot fattade beslut. 

Under sommaren/hösten har det framkommit att ytterliga-
re verksamhetsförändringar måste planeras för 2009. 
Nämnden och förvaltningsledningen har ägnat mycket tid 
och kraft åt att fundera och hitta bra lösningar som inte 
bara minskar kostnaderna, utan även ger verksamheten en 
god framtida utveckling.  
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Planering för projekt för höjda sysselsättnings- 
grader m m för vård- och omsorgspersonal 
En arbetsgrupp har gjort en projektplan för att möjliggöra 
hur sysselsättningsgraderna kan höjas för omsorgsnämn-
dens vård- och omsorgspersonal. I projektet kommer också 
att ingå andra delar som att se över möjligheterna till olika 
arbetstidsmodeller och flextid. Medel har erhållits för ett 
förprojekt och projektledare är anställd och börjar sin tjänst 
i februari 2009. Tyvärr verkar inte medel till huvudprojek-
tet kunna erhållas förrän 2010. 

Arbetet med utvecklingsplanen för äldreomsorgen och 
samverkan med primärvården 
Arbetet med utvecklingsplanen kommer att fortgå ända 
fram till år 2010. Flertalet av pågående omstruktureringar 
och verksamhetsanpassningar är en del av att förverkliga 
utvecklingsplanen, bland annat genom en samlad kort-
tidsverksamhet, särskilda korttidsplatser för dementa, 
möjligheterna för palliativ vård och dagverksamheten för 
dementa.  

Under planperioden föreslås att serviceinsatser i form av t 
ex städ, inköp och klädvård för personer med hemvårdsin-
satser utförs av annan serviceproducent utanför omsorgs-
nämndens verksamhetsområde. 

När det gäller vårdsamverkan har två områden utretts 
avseende större möjligheter till utökad vårdsamverkan 
mellan kommunen och primärvården. Dessa områden är 
fördjupad samverkan mellan distriktssköterska och kom-
munsköterska och fördjupad samverkan inom rehabiliter-
ingsområdet med bibehållet huvudmannaskap.  

EU-projekt ”Kunskap gör skillnad” 
I samverkan med bildningsnämnden lämnades i våras in 
en ansökan om ESF-medel för att möjliggöra ett omfattan-
de utbildningsprojekt för omvårdnadspersonalen inom 
äldre- och handikappomsorgen. Projektet skall stärka den 
personal som saknar relevant basutbildning, men också att 
kunna stärka personalen inom vissa spetsområden såsom 
IT, demens och psykiatri. Nämnden erhöll medel för en 
förstudie till projektet. Förhoppningen är att vi även erhål-
ler medel för att genomföra själva huvudprojektet.  

Utvärdering av kyld mat 
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka om den 
förändrade matdistributionen i kommunen har medfört en 
säkrare, kvalitetsmässigt bättre och effektivare leverans av 
färdiglagad mat till personer i eget boende. Utvärderingen 
baseras på intervjuer som gjorts med tjugofem personer 
som på olika sätt har berörts av förändringarna. De inter-
vjuade var både vårdtagare som fick matleveranser och 
olika personalkategorier som på olika sätt var involverade 
i matdistributionen. Utvärderingen har genomförts i Tra-
nemo, Ambjörnarp och Sjötofta som varit provområden för 
leveranser med kyld mat. Det har framkommit både posi-
tiva och negativa åsikter. De flesta reaktioner som kommit 
fram har gällt själva förändringen från ett system till ett 
annat. Med tiden har dock det nya blivit rutin och det finns 
en övervägande positiv inställning till det nuvarande sättet 
att leverera mat. 

Brukarkvalitetsundersökning äldreomsorgen 
Under våren har gjorts en mycket omfattande brukarkvali-
tetsundersökning inom äldreomsorgen i samverkan med 
Svenljunga, Herrljunga och Äldre Väst. Resultatet av un-
dersökningen har presenterats i en rapport för omsorgs-
nämnden i september. En liknande undersökning 2004 
visade mycket fina resultat och 2008 års undersökning 
visar också goda resultat, men ändå något sämre. När det 
gäller särskilt boende är resultaten i stort sett oförändrade, 
de boende är överlag väldigt nöjda med kommunens insat-
ser. När det gäller resultaten för hemtjänst så är de fortfa-
rande höga, men visar sämre resultat mot 2004. En utvär-
dering kommer att göras för att försöka ringa in orsakerna 
till det något försämrade resultatet. 

Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser av kommu-
nernas äldreomsorg ger på flera områden Tranemo mycket 
höga betyg. 

Översyn lokaler till LSS-verksamheten 
Under året har nämnden sett över möjligheterna till an-
skaffande av bättre och lämpligare lokaler för daglig verk-
samhet och för korttidsverksamheten, en samordning 
skulle kunna effektivisera verksamheten både lokal- och 
personalmässigt. Senaste budet är att ta över lämpliga 
lokaler som bildningsförvaltningen sannolikt kommer att 
lämna till halvårsskiftet 2010. 

Utreda valfrihetssystem inom äldreomsorgen (LOV) 
Under 2008 utarbetades en ansökan om stimulansmedel 
för att förbereda och utveckla ett valfrihetssystem inom 
äldre- och handikappomsorgen enligt LOV. Något beslut 
att införa något valfrihetssystem tas inte förrän förutsätt-
ningarna är utredda. 

Valfrihetssystemet (kundval) innebär att den som beviljas 
en insats själv väljer vilken aktör som skall utföra insatsen. 
Syftet med systemet är att öka den enskildes valmöjlighet 
och skapa möjligheter för andra leverantörer än kommu-
nen. Tanken är att brukaren står i centrum och att makt 
flyttas från politiker/tjänstemän till medborgaren. Nämn-
den har erhållit 2 mkr i statligt stimulansmedel för att 
utreda och förbereda ett valfrihetssystem. Detta kommer 
att ske i samarbete med kommunerna Svenljunga och 
Ulricehamn. 

Sammanslagning av omsorgsförvaltningen och IFO-
förvaltningen 
Kommunfullmäktige beslutade under hösten att omsorgs-
förvaltningen och IFO-förvaltningen skulle slås samman 
till en gemensam förvaltning. Den nya förvaltningen har 
fått namnet socialförvaltningen. IFO-nämnden och om-
sorgsnämnden kvarstår och båda dessa nämnder får social-
förvaltningen som gemensamt förvaltningsorgan. 

Upphandling färdtjänst- och dagcentertransporter 
Upphandling har skett under hösten, vilken resulterat i att 
Östra Kinds Taxi kommer att fortsätta som utförare av 
färdtjänst- och dagcentertransporter till och med 2012. 
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GEMENSAM VERKSAMHET 
Gemensam verksamhet innehåller, förutom den politiska 
nämnden och den centrala administrationen, utbildnings-
insatser, anpassningsåtgärder, kommunens engagemang i 
FoU-centrat ÄldreVäst Sjuhärad, det datoriserade admi-
nistrativa omsorgssystemet, verksamhetsutveckling, frisk-
vårds- och kompetensutveckling samt semesterlöneskul-
den. 

FÄRDTJÄNST 
Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett större bud-
getöverskridande på 513 tkr, vilket beror på ökat åkande 
och också dyrare kostnad per resa. Därutöver har färd-
tjänstkostnaderna ökat ytterligare på grund av att Samhall 
flyttat sin verksamhet från kommunen. 

REHABILITERINGSVERKSAMHET 
Den samlade rehabiliteringsverksamheten redovisar en 
positiv budgetavvikelse på 622 tkr. Kommunens årliga 
kostnader för hjälpmedel har stabiliserats i och med den 
senaste upphandlingen och i överskottet ingår en positiv 
avvikelse för bostadsanpassningsbidrag. 

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 516 stycken, vilket 
är en ökning med 28 personer jämfört med föregående år. 

Av nedanstående sammanställning framgår antal personer 
som under respektive år erhållit hemvård: 

     År         Antal 
     1995 639 stycken 

     2005   495 stycken 
     2006 478 stycken 
     2007 488 stycken 
     2008 516 stycken 

Antalet hemvårdstimmar under året uppgick till 173.037 
vilket är en ökning med 4.151 timmar jämfört med föregå-
ende år. Av det totala antalet timmar utförde 47.550 tim-
mar som personlig assistans, vilket är en ökning med 5.346 
timmar jämfört med föregående år. 

År Pers. Övrig Summa 
 assistans hemvård 

1995 31.550 152.300 183.850 

2005 38.800 158.200 197.000 
2006 28.052 176.068 204.120 
2007 42.204 168.886 211.090 
2008 47.550 173.037 220.587 
 
SERVICEHUS OCH SJUKHEM 
Omsorgsnämnden disponerar sammanlagt 145 servicelä-
genheter med följande fördelning: 

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

Därutöver finns för korttidsvård i form av växelvård 1-2 på 
Glimringe, Solbacken och Hjälmå samt två korttidsplatser 
för dementa på Resurscentrum. 

Korttidsplatserna inklusive 16 rehabiliteringsplatser på 
Resurscentrum har under året haft en beläggningsgrad på 
79 % jämfört med 85 % under 2007.  

Omsorgsnämnden har tidigare disponerat sammanlagt 32 
vårdplatser på sjukhem. I samband med Solgårds ändrade 
framtida inriktning till Resurscentrum försvinner begrep-
pet ”sjukhem”. 

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. 

STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE 
Inom ramen för lagstiftningen om stöd och service till 
funktionshindrade i vissa fall hade vid årsskiftet 2007/2008 
sammanlagt 90 personer olika former av insatser enligt 
följande (en person kan ha flera insatser): 

-  personlig assistans enligt LASS 11   
-  personlig assistans enligt LS   3 
-  ledsagarservice      9 
-  avlösarservice   4 
-  kontaktperson  11 
-  korttidsvistelse utanför egna hemmet 11 
-  korttillsyn för skolungdom över 12 år   5 
-  boende i bostäder med särskild service 
   .  barn unga    - 
   .  vuxna  29 
-  daglig verksamhet 32 

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 

SERVICEBOENDE 
I slutet av året tillskapade nämnden ett serviceboende 
(innebär boende i egna lägenheter kopplat till en baslägen-
het) där personal stöttar de boende i sin bostad. Hittills har 
fyra personer erhållit plats i serviceboendet. 

DAGCENTER OCH KORTTIDSBOENDE 
Dagcenterverksamheten bedrivs vid tre enheter i Tranemo. 
Korttidsboendet bedrivs på Grässtigen i Tranemo. 
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SOCIALPSYKIATRIN 
Sedan 2006 bedriver omsorgsnämnden en socialpsykiatrisk 
verksamhet i form av boendestöd i det enskilda hemmet 
och i en dagverksamhet. 20 brukare har boendestöd och 8 
brukare deltar i dagverksamheten. Därutöver finns tre 
externa boendeplatser som kommunen köper i form av två 
permanentplatser och en korttidsplats. 

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 barnperspek-
tiv är det därför främst barn med funktionshinder som 
återfinns inom omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Genom färdtjänsten får barn och ungdomar som har vä-
sentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikatio-
ner möjlighet att resa på ett anpassat sätt. Funktionshind-
rade barn och ungdomar får genom färdtjänsten 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 ungdo-
mar med omfattande funktionshinder stöd och hjälp ge-
nom personlig assistans vilket gör det möjligt för dem att t 
ex kommunicera med omvärlden och skapa nya kontakt-
ytor. Verksamheten med korttidsplatser skapar miljöom-
byte som möjliggör etablerandet av sociala kontakter. 
Dessutom underlättas en successiv frigörelse från föräld-
rahemmet, 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 

Ekonomi 
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i budgetprocessen 
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. 

Resultat 
Det har under 2007 och framförallt 2008 pågått ett arbete 
för att öka enheternas delaktighet i budgetarbetet. Dock 
finns en del kvar att göra och ekonomifunktionen har 
under året varit mycket ansträngd på grund av av nämn-
dens omstruktureringsarbete. Ytterligare arbete och sanno-
likt utökad ekonomifunktion krävs för att uppnå målet. 

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

Hur skall målet mätas? 
Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som kunnat utöka 
sin sysselsättningsgrad ha ökat med 5 % inom hela om-
sorgsförvaltningens verksamhetsområde. 

Resultat 
En arbetsgrupp har haft uppdraget att skapa en projekt-
plan för att möjliggöra hur sysselsättningsgraderna kan 
höjas för omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsperso-
nal. I projektet kommer också möjligheterna till olika ar-
betstidsmodeller och flextid att ses över. En projektledare 
är anställd från och med februari 2009. Målet har mycket 
goda möjligheter att uppnås. 

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

Hur skall målet mätas? 
Minst 85 % av alla brukare inom omsorgsnämndens verk-
samhetsområde skall uppleva att de känner trygghet. 

Resultat 
SKL och Socialstyrelsen har under året gjort omfattande 
undersökningar och mätt brukarnas nöjdhet som visar 
följande resultat: 

 Särskilt boende      Hemtjänst 
SKL 83 76       
Socialstyrelsen        84 78 
 
SKL och Socialstyrelsen mäter inte riktigt enligt det krite-
rium som var avsett, men mätningarna kan ändå anses 
som bra underbyggda.  

Eftersom målet har varit mycket högt satt, det vill säga på 
85 % nöjdhet, nås målet inte när det gäller hemtjänst och 
resultatet ligger även något under målet när det gäller 
särskilt boende.  

I sammanhanget måste dock påpekas att när det gäller 
jämförelse med andra kommuner ligger Tranemo bland de 
absolut bästa kommunerna i riket när det gäller särskilt 
boende och klart över genomsnittet när det gäller hem-
tjänst. 

Verksamhet 
Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda boende-
platser konverteras till annan boendeinriktning. 

Hur skall målet mätas? 
Senast till år 2010 skall antalet demensplatser ha ökat med 
minst 16 platser inom omsorgsnämndens särskilda boen-
deformer för äldre. 

Resultat 
Det finns planer att under 2009 tillskapa en ny gruppbo-
stad för dementa. Ett delmål kan därmed bli uppfyllt. 
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Framtiden 

De närmaste åren kommer att bli mycket intressanta för 
omsorgsnämnden med många viktiga och strategiska 
utvecklingsområden. De verksamhetsförändringar som 
genomförts av nämnden under 2008 kommer att behöva 
följas av ytterligare omfattande omstrukturering-
ar/verksamhetsförändringar under 2009. Enligt nämndens 
bedömning kommer detta främst innebära att den verk-
samhetsinriktning som påbörjats under 2008, det vill säga 
att minska antalet särskilda boenden och istället satsa på 
och utveckla det ordinära boendet inom äldreomsorgen, 
kommer att fortsätta. 

 

Arbetet med genomförandet av utvecklingsplanen för 
äldreomsorgen fortsätter. Under 2009 kommer arbetet med 
att tillskapa ytterligare ett demensboende fortgå. Nämnden 
kommer att arbeta aktivt med att det tillskapas trygghets-
boenden/goda bostäder för äldre som i första hand är i 
behov av en anpassad bostad istället för ett särskilt boende.  

Förhoppningsvis kan det under 2009 genomföras en för-
djupad samverkan mellan primärvården och kommunens 
hemsjukvårdsverksamhet avseende rehabiliteringsområdet 
och distriktssköterskemottagningarna. 

Projektet med att arbeta med personalbemanning/-politik 
har nämnden stora förhoppningar med både genom att få 
en nöjdare personal och vara en bättre arbetsgivare samt få 
en bättre styrning av personalkostnaderna. 

Det finns stora behov att arbeta med och utveckla IT-
/kommunikationsstrukturen. Bland annat kommer nytt 
PA-system, Time-Care, SVPL att innebära stora behov av 
utbildningsinsatser. Det kommer krävas organisatoriska 
förstärkningar för att kunna genomföra implementeringen 
av nämnda system, vilket idag saknas. 

Det finns också behov av att arbeta med utvecklingen av 
området funktionshinder. 

Det kan konstateras att många utvecklingsområden pågår 
och planeras inom nämndens verksamhetsområde. Samti-
digt finns en viss oro för att 2009 och framförallt att 2010 
kommer att bli svåra ekonomiska år för kommunen och då 
även slå mot omsorgsnämndens verksamheter genom krav 
på kanske alltför snabba åtgärder och verksamhetsanpass-
ningar. Verksamhetsanpassningar kan också ge en utveck-
ling av verksamheten, men behöver viss omställningstid. 
Oroande är också det relativt stora underskottet för 2008, 
dock bör inte huvuddelen av underskottet belasta 2009 års 
verksamhet. En stor del av kostnaderna är av engångska-
raktär och för övrigt är de beaktade i det budgetarbete som 
pågår avseende 2009. Det är viktigt att organisationen är 
anpassad för detta omställningsarbete, vilket bland annat 
innebär att ekonomifunktionen behöver ses över och ut-
ökas till heltid redan till 2009. 

En trygghet är dock i detta sammanhanget de goda resultat 
som Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser ger 
äldreomsorgen och hemsjukvården i Tranemo kommun, 
det vill säga det finns en förhållandevis god plattform att 
stå på. 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 
 2008 2007

Servicehus 
Antal lägenheter 145 145
Antal boende 158 160
Bruttokostnad/boende (kr)  253 666 234 559
Nettokostnad/boende (kr)  199 760 182 316
Dygnskostnad (kr)  547 499
UAnm.U Exklusive kostnad för 
hemvård 
 
Hemvård 
Antal vårdtagare 516 488
Antal timmar 220 587 211 090
varav förmedlade LASS-timmar 47 550 42 204
Bruttokostnad/timme (kr) 293 255
exkl. LASS 
Nettokostnad/timme 280 242
 
Rehab/korttidsplatser  
Antal vårdplatser  16 *
Bruttokostnad/boende (kr)  556 419 *
Nettokostnad/boende (kr) 540 550 *
Dygnskostnad (kr) 1 480 *
 
Gruppbostad SoL 
Antal boende 40 32
Bruttokostnad/boende (tkr) 414 585 394 131
Nettokostnad/boende (kr) 341 670 328 734
Dygnskostnad (kr) 936 901
 
Gruppbostad LSS, 
Antal boende 22 22
Bruttokostnad/boende (kr) 592 445 545 909
Nettokostnad/boende (kr) 513 645 477 863
Dygnskostnad (kr) 1 407 1 309
 
Lokal färdtjänst 
Antal färdtjänstberättigade 433 473
Antal enkelresor 7 222 8 144
Nettokostnad / enkelresa (kr) 215 165
 
Riksfärdtjänst 
Antal personer 29 31
Antal enkelresor 136 141
Nettokostnad / enkelresa (kr) 2 046 1 707
 
Övrigt 
Beläggningsgrad korttidsplats 
inkl. rehab. plats 79 % 85 %
Antal utskrivningsklara 378 341
 
* Uppgift saknas 
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INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN 
Ordförande  Marianne Hörnqvist (m) 
Förvaltningschef  Magnus Andersson 

 
 

 
Ekonomiskt utfall (tkr) 

 
 Bokslut 

2008 
Budget 

2008 
Bokslut

2007
   

Intäkter 5 394 5 859 9 768

Kostnader -22 509 -23 142 -21 840

Nettokostnader före 
kapitalkostnader 

-17 115 -17 283 -12 072

Kapitalkostnader -33 -25 -44

UTFALL -17 148 -17 308 -12 116

Budgetanslag 17 308 17 308 16 806

RESULTAT 160 0 4 690

  

 

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet 
IFO 

6 216 7 373 -1 157

Förebyggande insatser 3 454 2 742 712
Försörjningsstöd 2 630 2 635 -5
Institutionsvård 3 130 2 036 1 094
Vård i familjehem 1 762 2 018 -256
Familjerådgivning 116 122 -6
Flyktingverksamhet 0 224 -224
SUMMA  17 308 17 148 160

 

Årets resultat 
Årets ekonomiska resultat blir nära nog ett nollresultat, + 
160 tkr. Det har varit nödvändigt att hyra in ett antal 
externa konsulter under året och därför visar posten 
gemensam verksamhet ett underskott på 1 157 tkr.  Posten 
institutionsvård visar ett större överskott på 1 094 tkr. En 
rejäl minskning av semesterlöneskulden, 312 tkr, har 
förstärkt resultatet. 

Årets verksamhet 

Individ- och familjenämndens ansvarsområde är hand-
läggning av familjerätt, utreda ansökningar om försörj-
ningsstöd, utreda anmälningar om barn som far illa, utre-
da och stödja personer med drogproblem. Vid behov 
bevilja bistånd i form av kontaktperson/-familj, 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 
och mottagande av flyktingar. Nämnden har även fältas-
sistent som arbetar med uppsökande och förebyggande 
arbete bland ungdomar. Nämnden ansvarar för tillstånd 
och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt 
för tillsyn enligt tobakslagen. 

Nämndens förvaltning har under året genomgått stora 
förändringar då det bl a det varit skifte på ett stort antal 
befattningar. Situationen har stundtals varit turbulent. Ett 
antal konsulter har hyrts in för att täcka vakanser fram-
förallt på socialsekreterarsidan och en rad insatser har 
satts in för att åter få arbetsro, ordning och struktur i 
arbetet som t ex en extern kartläggning av arbetsplatsen, 
utvecklingsdagar, fortbildning och kraft på att besätta 
vakanta tjänster. 

Verksamheten har varit föremål för tillsynsmyndigheter-
nas granskning under året. Dock har detta kunnat hand-
läggas och avslutas på ett förhållandevis bra sätt. 

I slutet av året beslutades att individ- och familjeförvalt-
ningen och omsorgsförvaltningen skulle slås samman i en 
gemensam socialförvaltning som då fick uppdraget att 
fungera som förvaltningsorgan till både individ- och 
familjenämnden och omsorgsnämnden. Detta har gjort att 
resurser har kunnat samlas och samordnas på ett bättre 
sätt och verksamheten inte blir lika sårbar. 

Situationen har efter hand blivit bättre och arbetsro har 
efter hand infunnit sig, bl a beroende på att ett antal be-
fattningar har kunnat besättas och genom personalens 
stora lojalitet. Sammanslagningen med omsorgsförvalt-
ningen innebär att det finns fler stödfunktioner att tillgå 
med en större förvaltningsledning.  

Som en kvalitetssäkring har samtliga pågående ärenden 
gåtts igenom på nytt för att säkra att berörda klienter 
erhållit de insatser de har haft behov av. 

Lågkonjunktur, finanskris och varsel har i många kom-
muner lett till stora och ökade kostnader för individ- och 
familjeomsorgsverksamheten. I Tranemo har antalet 
ärenden ökat, men inte i nivå med våra grannkommuner. 
Tranemo har därför t ex när det gäller utvecklingen av 
behovet av försörjningsstöd klarat sig förhållandevis väl.  

Införlivande av intentionerna i FN:s barn-
konvention  

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

Verksamheten inriktas i första hand på att arbeta på 
hemmaplan, genom att satsa på en välutbyggd barn- och 
ungdomsverksamhet och en kompetent personal. Nämn-
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den prioriterar det förebyggande arbetet bland barn och 
ungdomar för att fånga upp grupper av barn som av olika 
skäl finns i riskzonen för social marginalisering i skolan, 
bland sina kamrater och i hemmet. Barnperspektivet ska 
komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn oav-
sett vilka samhällsorgan som vidtar åtgärderna, varför ett 
samverkansarbete med andra aktörer behöver utvecklas. 

 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 beslutsprocessen. 
Socialtjänstlagen styr en stor del av förvaltningens verk-
samhet och kan direkt överföras till barnkonventionens 
olika artiklar och det är tydligt att socialtjänstlagen i vissa 
fall ger ett starkare skydd för barn och deras rättigheter än 
vad barnkonventionen gör. 

Måluppfyllelse 

Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden där det är relevant 
och arbetsplanerna ska utvärderas regelbundet. 

Mätmetod: Löpande samt halvårsvis utvärdering. 

Måluppfyllelse: Genomgång av alla biståndsärenden har 
skett under april – juni 2008. Utvärdering och uppföljning 
är bättre numera.  Målet får därmed anses uppfyllt.  

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

Mätmetod: kontrollista fylls i efter varje besök, samman-
ställning vid årets slut. 

 

Måluppfyllelse: Stor personalomsättning under året.  
Målet har inte uppnåtts fullt ut.  

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

Mätmetod: Genomgång av protokoll från förvaltningsmö-
te, sammanställning vid årets slut. 

Måluppfyllelse: Budgetinformation mars – augusti varje 
vecka, därefter enligt planering. 

Målet uppfyllt. 

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

Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning vid årets 
slut. 

Måluppfyllelse: 100 % utan bifall under år 2008.  Målet 
uppfyllt. 

Efter introduktionstidens slut ska 70 % av kommunplacerade 
flyktingar vara självförsörjande efter introduktionsperiodens 
slut. 

Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning vid årets 
slut.  

Måluppfyllelse:  74 % under år 2008. Målet har alltså 
uppnåtts.  

Framtiden 

Nämnden konstaterar att 2008 har varit ett turbulent år 
med framförallt alltför stor personalomsättning. Nämn-
den kan dock nöjsamt se att ordningen och strukturen i 
verksamhetens arbete successivt blir bättre och bättre och 
att vakanta tjänster efter hand återbesätts med välutbildad 
och kompetent personal. Sammanslagningen till en social 
förvaltning säkerställer att det finns tillgång till fler stöd-
funktioner som vid behov kan stötta verksamheten och 
även minska sårbarheten.  

Nämnden har vissa farhågor för de närmsta åren med 
anledning av lågkonjunkturen, finanskrisen och ökade 
varsel och kommer noggrant att följa utvecklingen för bl a 
försörjningsstödet. Ett projekt, som förhoppningsvis kan 
finansieras via EU-medel, för arbetslösa ungdomar kom-
mer att ske i samverkan med andra aktörer för att minska 
skadeverkningarna för arbetslösa ungdomar. 

Annars har nämnden ett antal år bakom sig med förhål-
landevis gott ekonomiskt utfall. Framöver avser nämnden 
att lika noggrant som nämnden kommer att följa den 
ekonomiska utvecklingen kommer det också att följas upp 
att de personer som har behov av insatser erhåller dessa 
på ett fullgott och lagenligt sätt. 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

2008 2007

Kontaktperson/stödfamilj till 
barn och unga, antal 13 14
  
Institutionsvård  
Institutionsvård, antal barn/unga 4 6
Antal vårddagar 232 923
Genomsnitt dygnskostnad, kr 3 965 3 199
Institutionsvård, antal vuxna 4 2
Antal vårddagar 373 453
Genomsnitt dygnskostnad, kr 1 504 1 121
  
Familjehemsvård  
Familjehemsvård, antal 10 20
Genomsnittlig dygnskostnad, kr 
varav omkostnadsdel 

604 
106 

496
*

  
Försörjningsstöd  
Antal hushåll exkl flyktingar, * 105
Genomsnittlig kostnad per 
bidragshushåll  * 17 520
Genomsnittlig "beroendetid" av 
försörjningsstöd (antal mån) 

 

Antal nya ärenden * *
  
Försörjningsstöd flyktingar  
Antal hushåll 33 31
Genomsnittlig ”beroendetid” av 
försörjningsstöd (antal mån) 6,4 *
Antal nya ärenden 12 7

* uppgift saknas
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Ordförande  Rune Eriksson (c) 
Förvaltningschef  Staffan Arvegård

 

Ekonomiskt utfall (tkr) 

  Bokslut 
2008 

Budget 
2008 

Bokslut 
2007

   

Intäkter 2 093 2 091 1 897

Kostnader -2 971 -2 928 -2 523

Nettokostnader före 
kapitalkostnader 

-877 -837 -626

Kapitalkostnader   

UTFALL -877 -837 -626

Budgetanslag 837 837 827

RESULTAT -40 0 201

 
 
 

Verksamhetsområde Årsbudget Utfall Avvikelse

Gemensam verksamhet -509 -464 45
Byggverksamhet  307 145         -162
Planer -396 -596 -200
Miljö och Agenda 21 -239 -37 276
SUMMA  -837 -877 -40

 

 

 

Årets resultat 

Miljö- och byggnämnden uppvisar ett sammanlagt 
underskott om 40 tkr. 

Gemensam verksamhet 
För miljö- o byggnämnden redovisas ett överskott på 
ca 45 tkr primärt på grund av att bygglovsintäkterna 
blivit högre än beräknat. 

Byggverksamhet 
Byggtillsyn redovisar ett underskott på 162 tkr jämfört 
med budget.  

Planverksamhet 
Planverksamhetens resultat visar på ett underskott på 
200 tkr. Den höjda ambitionsnivån för planverksamhe-
ten är den väsentligaste orsaken till de ökade plankost-
naderna.  

Planverksamheten har under flera år bedrivits i mindre 
omfattning och med hjälp av konsulter. Kommunen 
har tidigare saknat ritprogram och därför saknat möj-
ligheten att producera detaljplaner på ett effektivt sätt. 
Kostnaderna för att bygga upp ett system som möjlig-
gör skapande och bättre hantering av detaljplaner har 
inneburit kostnader på ca 140 tkr under 2008. Även 
under 2009 kommer kostnader för systemunderhåll 
vara nödvändigt.  

Miljöverksamhet 
För miljöverksamheten redovisas ett överskott på 
281 tkr. 

Avloppstillsynen visar ett överskott på nära 100 tkr. 
Detta huvudsakligen till följd av ökad mängd inkom-
mande ärenden. 

Verksamheten för miljötillsyn resulterade i ett över-
skott på 157 tkr. 

 

 

Djurskydd visar ett underskott på 28 tkr. Tjänsten som djur-
skyddshandläggare har varit bemannad till ca 50 % under året. 
En stor del av arbetet som utförts under året har gällt återbe-
sök för tidigare debiterade besök. Återbesöken är kostnadsfria 
för kunden, vilket medfört lägre intäkter. Dessutom har kom-
munen belastats med mycket arbete inför överflyttningen av 
kontrollansvaret till Länsstyrelsen.  

Årets verksamhet 

Byggverksamhet 
Underskottet för byggtillsynen uppstår primärt mot bakgrund 
av den höjning av internbudget (+200tkr) som skedde 2005. 
Denna är reglerad from 2009. 

Planverksamhet 
För att möta ett stort behov av mer anpassade detaljplaner från 
verksamhetsutövare, fastighetsägare och kommunala verk-
samheter har planverksamheten i genomsnitt hanterat ett tiotal 
detaljplaner samtidigt. Merparten av dessa detaljplaner är i 
början av planprocessen och har därför inneburit enbart kost-
nader för kommunen.  

Detaljplanerna för bostäder vid Molanders väg och Källsved-
jans industriområde har antagits av kommunfullmäktige. 
Arbete med detaljplaner för bostäder eller utredningar för 
dessa har pågått i Ambjörnarp, Dalstorp, Länghem, Tranemo, 
och Slumsvik. Detaljplaner för verksamhetsområden har på-
gått i Dalstorp, Limmared, Tranemo och Ölsremma.  

Under 2008 har också planarbetet för parkområdet vid Trane-
mosjön (fd Samhallsområdet) fortsatt. Detaljplanen kommer 
att ställas ut under våren 2009. 

Miljöverksamhet 
Miljö- och hälsoskyddsarbetet inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedel och djurskydd har påverkats av stor 
personalomsättning. All personal inom ovan nämnda arbets-
områden var nyanställd 2008. 
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Under året har ett uppehåll med kalkning av vissa 
sjöar gjorts p.g.a. tillräckligt bra vattenkemi.  

Agenda 21 
Under 2008 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 allmänheten tillsammans med 
energirådgivare och konsumentrådgivare. 

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention  

Cykeltävling – Cykelkampen samt miljö- och klimatin-
formation till mellanstadieelever. Genom Cykelkam-
pen vill Tranemo kommun uppmuntra barn att cykla 
till skolan i högre grad istället för transport med bil. 

Natur och miljöpärmen – Läromedel om miljö för 
mellanstadieklasser.  

 
”+ 6 grader” – Konstutställning om klimatfrågan med 
efterföljande samtal om klimat, miljö, demokrati och 
solidaritet för högstadiet och gymnasiet.  

Miljöutställning – samarbete med två elever på Trane-
mo gymnasieskola kring en miljöutställning.  

Inkomna vattenprover från barnfamiljer med barn i 
åldern 0-2 år gamla är kostnadsbefriade. 

Måluppfyllelse 

Fakturering av 2008 års årliga tillsynsavgifter ska ske under 
första kvartalet.  
På grund av att den omarbetade miljöbalkstaxan an-
togs under hösten har målet ej kunnat uppnås. Faktu-
rering har dock skett enligt taxan under slutet av 2008. 

Fakturering av planärenden där annan än kommunen är 
beställare ska ske fortlöpande, tertialvis, under året. 
Fakturering av uppdragsplaner har ej skett tertialvis. 
Rutiner arbetas fram för att möjliggöra uppfyllelse av 
målet under kommande år. 

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka sin självfi-
nansieringsgrad med minst två procentenheter under året.  
Målet har inte uppnåtts. 

Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med intern kon-
troll samt styrning av verksamhet relaterat budget tertialvis. 
Verksamhetskontroll avseende intern kontroll och 
ekonomisk uppföljning har skett tertialvis och nämn-
den visar under sista tertialet en förbättring av det i 
delårsbokslutet prognostiserade underskottet med 305 
tkr. 

Avseende tjänstegarantin kan konstateras att hand-
läggningstiderna har förkortats med i genomsnitt 2 
dagar för samtliga ärendetyper. Tjänstegarantin är 
sedan tidigare uppnådd.  

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och ändamålsenliga arbetsru-
tiner för att säkerställa ett effektivt och rättssäkert myndighetsarbete. 
Ett nytt kommungemensamt ärendehanteringssystem har 
införts och arbetet med att utifrån detta bygga nya rutiner 
pågår. Systemet uppfyller dock inte de behov som nämnden 
har. Därför pågår arbete med att lösa detta problem. 

Framtiden 

Personalsituationen upplevs i dagsläget som mer stabil än 
tidigare vilket borgar för en positiv utveckling inom nämndens 
arbetsområden. 

Intäkter och behov inom byggverksamhet är i mångt och 
mycket konjunkturberoende. Under 2009 förutspås en minsk-
ning avseende inkommande bygglovsansökningar, och där-
med bygganmälningar.  

Ansvaret för djurskyddskontrollen överförs till Länsstyrelsen 
den 1 januari 2009. 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

2008 2007

Antal diarieförda ärenden 546 697
  
Bygglov och 
bygganmälningar 

 

Antal bygglov diarieförda ären-
den 

147 158

Bygganmälningar diarieförda 
ärenden 

122 110

Brandfarlig vara 2 4
  
Planverksamhet  
Detaljplaner, antal nya ärenden 9 8
Antal pågående planer 10 14
Antal avslutade planer 3 2
Områdesbestämmelser 0 0
  
Miljöverksamhet  
Värmeanläggningar 54 36
Enskilda avlopp 35 14
Ansökningar dispens 
sophämtning 

4 1

Beslut – avslag 2 1
Ansökan dispens slamtömning 4 1
Cisterner 0 2
Livsmedelsanläggning 40 44
Djurhållningsärenden 8 10
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RENHÅLLNING

 

 
Ekonomiskt utfall (tkr) 

  
Bokslut 

2008 
Budget 

2008
Bokslut 

2007

Intäkter  

Avgifter 9 444 9 250 9 486

Övrigt 627 207 0

Summa intäkter 10 071 9 457 9 486

  

Kostnader  

  

Drift och underhåll -6 630 -6 034 -6 228

Personalkostnader -1 572 -1 465 -1 400

Skatt på deponerat avfall -343 -1 004 -346

Avsättning till sluttäckning -750 -750 -750

Summa kostnader -9 296 -9 253 -8 724

  
Resultat före  
kapitalkostnader 775 204 762

    Kapitalkostnader -225 -204 -186

UTFALL 550 0 576

    Kommunbidrag 0 0

RESULTAT    550 576
Avgår avsättning till 
renhållningsfond -460 -576
Resultat efter avsätt-
ning 90 0

  

Ackumulerat resultat 1 055 595

Kostnadstäckning (%) 105,8 100,0 106,5

Årets resultat 

Avfallsverksamheten uppvisar ett överskott på 550 tkr. 
Intäkterna har blivit högre än budgeterat, överskottet 
härrör sig från försäljning av skrot. På grund av det höga 
skrotpriset under 2008 blev intäkten ca 400 tkr högre än 
budgeterat. 

Kostnaden för slamtömning har under de senaste åren 
blivit lägre än budgeterat. Med anledning av detta höjs 
inte taxan för slamtömning till 2009.  

Renhållningsverksamheten betalar administrationsersätt-
ning till samhällsbyggnadsavdelningen och till den centra-
la administrationen, under 2008 uppgick denna till 1 439 
tkr. Administrationsersättningen ska täcka renhållnings-
verksamhetens kostnader för administrativ personal samt 
övriga gemensamma kostnader.  

Till 2009 har beräkningsgrunderna för ersättningen till 
samhällsbyggnadsavdelningen ändrats, och kommer att 
baseras på verkliga lönekostnader, lokalkostnader med 
mera. 

Årets verksamhet 
Avtalet avseende insamling, transport samt behandling av 
avfall upphörde 2008-12-31. Upphandling för totalentre-

prenad pågår, tills ny entreprenör antagits har nuvarande 
avtal med JRAB förlängts t o m 2009-05-12. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) aviserade 
hösten 2007 att de från och med januari 2008 hade för 
avsikt att lägga ner tre återvinningsstationer i Tranemo 
kommun; Ölsremma, Nittorp samt Sjötofta. Med anled-
ning av att regeringen tillsatt en förhandlare som bland 
annat har till uppgift att åstadkomma samarbetslösningar 
beslutade FTI att stationerna får vara kvar tills vidare. 

Måluppfyllelse 

Målet att öka andelen hushåll som innehar kompost och 
glesare hämtningsintervall har uppnåtts under 2008, ca 
85 % av hushållen har nu så kallade komposteringsabon-
nemang. Totalt har mängden avfall till förbränning mins-
kat, och det uppsatta målet högst 550 kg avfall/hushåll och 
år har infriats. 2008 blev resultatet 502 kg/hushåll. Antalet 
abonnemang har ökat under året. 

Framtiden 

2009-01-01 stängdes Änglarpsdeponin som ägs gemensamt 
av Svenljunga och Tranemo kommuner. Med anledning av 
detta kommer deponirester att ingå i det nya entreprenad-
avtalet.  

Från och med 2009 upphör abonnemangsformen TG-
säckar (lösa säckar). Samtliga hushåll som haft denna typ 
av abonnemang har erhållit 190 liters kärl. Skälet till för-
ändringen är att arbetsmiljöverket beslutat att hantering av 
lösa säckar inte är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. 

Under hösten 2008 sattes streckkodsetiketter på samtliga 
kärl. Under våren 2009 kommer sopkärlen dessutom mär-
kas upp med ett så kallat RFID-chip, och i varje sopbil 
kommer ett dataprogram för hantering av insamlingsdata 
att installeras. I och med detta kommer avfallshanteringen 
att bli effektivare såväl tekniskt som administrativt. 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 
 2008 2007

Hushållsavfall till förbränning (ton) 2 034 2 231

Hushållsavfall till deponi (ton) 219 223

Brandspecifikt industri avfall deponi (ton) 326 473

Antal abon, 14 dgrs, ej kompost 626 655

Antal abon, 14 dgrs, egen kompost 1 141 1 162

Antal abon, var 4:e vecka, ej kompost 93 83

Antal abon, var 4:e vecka, egen kompost 2 181 2 110

Antal abon, var 8:e vecka, egen kompost 451 428

Antal latrinabonnemang 23 25

Antal lösa säckar 1 955 2 295
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FJÄRRVÄRME 

Årets resultat 

Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett underskott på 
896 tkr på grund av intäkterna för fjärrvärmen ej nått upp 
till budgeterat resultat. Detta beror på att medeltemperatu-
ren under året varit den högsta sedan mätning av tempera-
turen påbörjades i Sverige. Totalt har försäljningen blivit ca 
4 000 MWh mindre än budgeterat, och 2 150 MWh mindre 
än 2007.  

Fjärrvärmeverksamheten betalar administrationsersättning 
till samhällsbyggnadsavdelningen och till den centrala 
administrationen, under 2008 uppgick denna till 386 tkr. 
Administrationsersättningen ska täcka fjärrvärmeverk-
samhetens kostnader för administrativ personal samt 
övriga gemensamma kostnader.  

Till 2009 har beräkningsgrunderna för ersättningen till 
samhällsbyggnadsavdelningen ändrats, och kommer att 
baseras på verkliga lönekostnader, lokalkostnader med 
mera. 

Årets verksamhet 

Under hösten 2008 startades projektet spillvärme i Limma-
red. Spillvärmen kommer från Ardagh Glass och ska för-
sörja abonnenter i Limmared med fjärrvärme. Mellan 
Tranemo och Limmared byggs också en överföringsled-
ning för att kunna skicka värme från E-Ons biobränsle-
panna i Tranemo till Limmared vid behov. Under året har 
arbete pågått med att upprätta ledningsrättsavtal med 
markägare där överföringsledningen ska läggas. 

Hittills har fjärrvärmeledningar byggts i Limmared från 
Ardagh Glass till bron mot Rosenlund.  

Måluppfyllelse 

Målet för fjärrvärmen är att producera värme och varmvat-
ten av högsta kvalitet med få driftstörningar, vilket upp-
nåtts under 2008. 

Framtiden 

Investeringen i Limmared fortsätter, nettokostnaden är 
beräknad till 28,1 miljoner kr. I nettokostnaden ingår be-
räknade intäkter för anslutningsavgifter på ca 2,4 miljoner 
kr samt Klimp-bidrag på 4 miljoner kr. Under 2009 kom-
mer överföringsledningen mellan Tranemos och Limma-
reds fjärrvärmenät att färdigställas. Tranemo kommuns 
och Tranemobostäders fastigheter kommer att anslutas.  

Fjärrvärmenätet mellan huvudstammen vid simhallen i 
Tranemo och f d Samhall-fastigheten behöver byggas ut 
för att kunna sänka trycket i nätet och få ut full effekt till 
kunderna. Detta är en förutsättning för att till 100 % kunna 
ta tillvara på spillvärmen från Ardagh Glass.   

 
 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 2008 2007

Antal fjärrvärmeabon 650 613

Köpt värme (MWh) 38 500 38 232

Såld värme (MWh) 34 650 32 852
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

  
Not 

Bokslut
2008

Bokslut
2007

Intäkter    
Brukningsavgifter 1 17 962 18 577

Summa intäkter  17 962 18 577
    
    
Kostnader    
Kostnader 2 -14 387 -13 328
Interna kostnader inom 
koncernen 3 -386 -364
Avskrivningar   -2 335 -2 249

Summa kostnader  -17 108 -15 941
    
Verksamhetens nettokostnad 854 2 636
    
Finansiella kostnader 
Intern ränta  -1 750 -1 700
UTFALL  -896 936
  Kommunbidrag  0 0
RESULTAT  -896 936

 

 

 

BALANSRÄKNING (tkr)  

 Not 081231

  
Materiella anläggnings-
tillgångar 4 62 823
Totala anläggn tillgångar  62 823
   
Fordringar   
Kundfordringar  5 724
Totala fordringar  5 724
   
SUMMA TILLGÅNGAR  68 547
      

   
Eget kapital   
Ackumulerat resultat 5 -1 367
   
Avsättningar   
Pensioner  756
Totala avsättningar  756
   
Långfristiga skulder   
Avräkning kommunen  65 217
Totala långfristiga skulder  65 217
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  3 941
Totala kortfristiga skulder  3 941
   
SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 68 547

 

 
 
NOTER (tkr) 
 2008 2007
   
Not 1   
Intäkter   
Externa brukningsavgifter 11 442 11 677
Kommunen 3 445 3 373
Tranemobostäder AB 2 749 2 724
Tranemo Utvecklings AB 214 224
Övriga externa intäkter 81 224
Övriga interna intäkter 30 355
Summa intäkter 17 962 18 577
   
   
Not 2   
Kostnader   
Driftkostnader -13 106 -12 208
Underhållskostnader -408 -382
Personalkostnader -873 -738
Summa kostnader -14 387 -13 328
   
   
Not 3   
Administrationskostnader   
Samhällsbyggnadsavdelningen -290 -270
Central administration -96 -94
Summa administrations-
kostnader -386 -364
   
   
Not 4   
Materiella anläggningstillgångar   
Ingående bokfört värde 59 535 58 484
Årets anskaffningar 5 623 3 300
Årets avskrivningar -2 335 -2 249
Nedskrivningar    
Överfört till omsättningstillgångar   
Utgående bokfört värde 62 823 59 535
   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Anskaffningsvärde 73 788 68 165
Ackumulerade avskrivningar -10 964 -8 630
 62 823 59 535
   
Utgående bokfört värde   
Verksamhetsanläggningar 62 092 58 741
Inventarier, fordon, mätare etc 731 794
 62 823 59 535
   
I de bokförda värdena ingår investeringar som är 
pågående.  
   
   
Not 5   
Eget kapital   
Tidigare års resultat  -471 -1 406
Årets resultat -896 936
Utgående eget kapital -1 367 -471
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VATTEN OCH AVLOPP 

Årets resultat 

För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 397 tkr. 
Under våren 2008 tecknades elavtal med rörligt pris, på 
grund av de stora prisökningar som skedde under året 
blev elkostnaden cirka 400 tkr högre än 2007. Driftskostna-
derna har stigit överlag, bland annat har behovet av kon-
sulter varit stort under 2008. Intäkterna har utfallit enligt 
budget. 

Det ackumulerade resultatet blir efter 2008 års resultat ett 
underskott på cirka 2,6 miljoner kronor.  

VA-verksamheten betalar administrationsersättning till 
samhällsbyggnadsavdelningen och till den centrala admi-
nistrationen, under 2008 uppgick denna till 2 908 tkr. Ad-
ministrationsersättningen ska täcka VA-verksamhetens 
kostnader för administrativ personal samt övriga gemen-
samma kostnader.  

Till 2009 har beräkningsgrunderna för ersättningen till 
samhällsbyggnadsavdelningen ändrats, och kommer att 
baseras på verkliga lönekostnader, lokalkostnader med 
mera. 

Kostnader för fordon och maskiner (reparationer, kapital-
kostnader med mera) fördelas enligt fastställda procentsat-
ser. För VA-verksamheten uppgick dessa kostnader under 
2008 till cirka 400 tkr. 

Årets verksamhet 
Under året har driften av va-verk och va-nät fungerat bra, 
visst akut underhåll har förekommit på gamla nedslitna 
avloppsreningsverk som i och med byggandet av överfö-
ringsledningar kommer att läggas ned. Överföringsled-
ningar till Månstad har färdigställts och vattenverket är 
nedlagt. Avloppsreningsverket kommer att läggas ned 
under 2009. Även avloppsreningsverket i Ambjörnarp 
avvecklades under 2008. 

Saneringsarbete på avloppsledningsnätet har utförts i 
Ölsremma, Grimsås och Limmared. Arbetet med vatten-
skyddsområdena har kommit igång igen.  

Utläckaget på ledningsnätet har minskat under de senaste 
åren, från 40 % 2006 till 33 % 2008. Arbetet med att hitta 
och åtgärda läckor kommer att fortsätta. 

Måluppfyllelse 

VA-verksamheten uppnår under 2008 målet att leverera 
dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt rena spill-
vattnet på ett kvalitets- och miljömässigt sätt. 

Framtiden 

Kommunfullmäktige antog 2006 en VA-strategiplan, där 
underhålls- och investeringsbehoven för VA-verksamheten 
har klarlagts. Investeringskostnaden beräknas vara strax 
över 90 miljoner kr fram till år 2015. VA-anläggningarna 

kommer att koncentreras till cirka 5 orter, och överförings-
ledningar från ett antal samhällen kommer att byggas.  

Överföringsledningar mellan Ölsremma och Dalstorp 
kommer att byggas under 2009 med tillhörande trycksteg-
rings- och avloppspumpstationer. Ombyggnation av Dals-
torps reningsverk ska påbörjas.  

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 2008 2007

Antal VA-abonnenter 3 214 3 208

Producerad vattenmängd, m3 865 000 906 000

Debiterad vattenmängd, m3 571 000 581 000
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RESULTATRÄKNING (tkr) 
   

Not 
Bokslut

2008
Bokslut

2007

Intäkter  
Brukningsavgifter 1 21 199 20 445

Summa intäkter  21 199 20 445
  
  
Kostnader  
Kostnader 2 -13 406 -12 232
Interna kostnader inom 
koncernen 3 -2 908 -2 800
Avskrivningar  -3 208 -3 044

Summa kostnader  -19 522 -18 076
  
Verksamhetens nettokostnad 1 677 2 368
  
Finansiella kostnader  
Intern ränta  -2 735 -2 549
UTFALL  -1 058 -181
   Kommunbidrag  661 863
RESULTAT  -397 682
Avsättning till VA-fond   397 -682
Resultat efter avsättning 0 0

 

 

BALANSRÄKNING (tkr) 

  081231 071231
  
Materiella anläggnings-
tillgångar 4 70 210 58 309
Totala anläggn tillgångar  70 210 58 309
    
Fordringar    
Kundfordringar  2 847 2 686
Totala fordringar  2 847 2 686
    
SUMMA TILLGÅNGAR  73 057 60 994
        

    
Eget kapital    
Ackumulerat resultat 5 -2 571 -2 174
    
Avsättningar    
Pensioner  3 644 2 181
Totala avsättningar  3 644 2 181
    
Långfristiga skulder    
Avräkning kommunen  70 645 59 952
Totala långfristiga skulder  70 645 59 952
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 339 1 035
Totala kortfristiga skulder  1 339 1 035
    
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  73 057 60 994

 

 
 
NOTER (tkr) 
 2008 2007
   
Not 1   
Intäkter   
Externa brukningsavgifter 17 571 17 039
Kommunen 1 201 1 216
Tranemobostäder AB 2 247 2 184
Tranemo Utvecklings AB 20 5
Övriga interna intäkter 160 0
Summa intäkter 21 199 20 445
   
   
Not 2   
Kostnader   
Driftkostnader 6 314 4 991
Underhållskostnader 3 040 2 885
Personalkostnader 4 052 4 356
Summa kostnader 13 406 12 232
   
   
Not 3   
Administrationskostnader   
Samhällsbyggnadsavdelningen 2 472 2 373
Central administration 436 427
Summa administrations-
kostnader 2 908 2 800
   
   
Not 4   
Materiella anläggningstillgångar 
Ingående bokfört värde 58 309 55 835
Årets anskaffningar 15 301 5 722
Årets avskrivningar -3 401 -3 248
Nedskrivningar  0 0
Överfört till omsättningstillgångar 0 0
Utgående bokfört värde 70 210 58 309
   
   
Materiella anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde 107 544 92 293
Ackumulerade avskrivningar -37 335 -33 984
 70 210 58 309
   
Utgående bokfört värde   
VA-nät 21 319 15 194
VA-verk, byggnader 38 665 40 653
Pumpstationer 8 865 1 166
Inventarier, fordon, mätare etc 1 361 1 296
 70 210 58 309
   
I de bokförda värdena ingår investeringar som är 
pågående.  
   
   
Not 5   
Eget kapital   
Tidigare års resultat  -2 174 -2 856
Årets resultat -397 682
Utgående eget kapital -2 571 -2 174
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Baksida 
 
Under våren 2008 invigdes den nyasfalterade banvallen mellan Ambjörnarp och Tranemo. 
 
 
Foto: Patrik Hagborg. 
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