
ÅRSREDOVISNING 2009



Framsida:
Under 2009 växte en ny silhuett fram i Tranemo, ”höghuset” Tranemo Park. 

Baksida:
Ambjörnarps Vattenskidklubb stod under sommaren 2009 än en gång värd för ett stort arrangemang, denna gång ungdoms- och
junior-SM.
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TRANEMO KOMMuNS ORGANISATION

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

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter, samt att ha uppsikt 
över nämnders och kommunägda bolags verksamhet. Kom-
munstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen.

Kommunkoncernen
Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar ut-
över kommunen även Tranemobostäder AB och Tranemo 
Utvecklings AB.

Kommunala uppdragsföretag
Det finns tre kooperativ som utför barnomsorg på uppdrag 
av Tranemo kommun, Fyrklövern i Limmared, Tussilago i 
Länghem och Skogsduvan i Mossebo.

2007-2010 2003-2006

Centerpartiet 11 10

Moderaterna 6 5

Folkpartiet 2 2

Kristdemokraterna 2 3

Socialdemokraterna 14 15

Miljöpartiet - 1

Vänsterpartiet 1 1

Sverigedemokraterna 1 -

Summa 37 37

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisionen

Valnämnden

Tranemo
Bostäder AB

Tranemo 
Utvecklings AB

Bildnings-
nämnden

Bildnings-
förvaltningen

Kommunstyrelse-
förvaltningen

Omsorgs-
nämnden

Socialförvaltningen

Individ- och 
familjenämnden

Miljö- och bygg-
nämnden

Överförmyndar-
nämnden
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GÅR 2009 I KORTHET 

 
Några viktiga händelser under 2009

Befolkningsmängden i kommunen minskade med •	
99 invånare under 2009 (2008: -29) och kommunens 
befolkning uppgick därmed till 11 622 invånare vid 
årsskiftet. Invånarantalet i kommunen har sjunkit 
under det senaste decenniet. Även sett över en så 
lång period som 30 år så har invånarantalet i kom-
munen minskat. 1979-12-31 uppgick invånarantalet i 
kommunen till 12 325 invånare. 

Tranemo kommun har sedan 2006 en nettoinpend-•	
ling till kommunen. 2006 var nettoinpendlingen 100 
personer. Under 2008 uppgick den till 166 personer. 
Den tidigare 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 och 2009 
har arbetslösheten i kommunen ökat. Andelen öppet 
arbetslösa i kommunen uppgick till 3,2 procent i 
december 2009.

Tranemo kommuns ekonomi 2009
Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun 2009 
uppgår till +0,3 mkr (2008: +7,0 mkr). Även exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 0,3 mkr, 
vilket följaktligen innebär en resultatförsämring med 6,7 
mkr jämfört med året innan.

För kommunkoncernen (kommunen, Tranemobostäder 
AB – TBAB – och Tranemo Utvecklings AB - TUAB) upp-
gick det ekonomiska resultatet till +2,7 mkr (2008: +6,3 
mkr).

Omsättningen år 2009 uppgick för kommunen till
649 mkr (2008: 631 mkr). Koncernens omsättning uppgick 
till 691 mkr (2008: 667 mkr).

Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget sämre 
än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -5,7 mkr. 
Individ- och familjenämnden (-2,3 mkr) och omsorgs-
nämnden (-7,1 mkr) redovisar underskott mot budget, 
kommunstyrelsen har ett överskott på 3,3 mkr, medan 
övriga nämnder (miljö- och byggnämnden och bildnings-
nämnden) har smärre budgetavvikelser.

Budgetutfall 2009, mkr
Kommunstyrelsen 3,3

Bildningsnämnden 0,5

Individ- och familjenämnden - 2,3

Omsorgsnämnden - 7,1

Miljö- och byggnämnden - 0,1

Summa - 5,7

Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvi-
kelser under fyra av de sex senaste åren. De senaste två 
åren har det varit underskott. I tabellen nedan redovisas 
nämndernas sammantagna budgetavvikelser de senaste 
åren.
 

Budgetutfall nämnderna
2004 0,0

2005 5,8

2006 2,3

2007 1,6

2008 - 7,2

2009 - 5,7

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 4,2 mkr lägre 
än budgeterat.

Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var
2,3 mkr bättre än budgeterat.

Årets investeringar 2009 uppgick till 88,4 mkr
(2008: 85,6 mkr). Den största investeringen under året 
var ombyggnaden av Tranängskolan (25,9 mkr). En stor 
del av årets nettoinvesteringar har gjorts inom sådana 
verksamheter som finansieras via avgifter från brukarna, 
fjärrvärme-, renhållnings- och VA-verksamheterna. Sam-
mantaget uppgår investeringarna inom dessa verksam-
hetsområden till 41 mkr.

Kommunens låneskuld vid årsskiftet 2009/2010 upp-
gick till 150 mkr,  vilket är 85 mkr mer jämfört med förra 
årsskiftet. Av de inlånade medlen är 81,3 mkr vidareutlå-
nade till TUAB. Kommunkoncernens totala låneskuld var 
vid årsskiftet 282 mkr (2008: 214 mkr). En låneskuld på
282 mkr motsvarar 24 299 kronor per invånare
(2008: 18 258 kr/inv).

Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden) 
uppgick i bokslutet för 2009 till 20,5 procent
(2008: 24,3 %). För koncernen uppgick soliditeten (inklu-
sive hela pensionsskulden) till 18,1 procent
(2008: 20,6 %).

Kommunalskatten i Tranemo höjdes med 25 öre inför 
2009 och uppgick till totalt 31,45%. Genomsnittet i länet 
var 31,93%, medan riksgenomsnittet var 31,52%.
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ORDFÖRANDE
När jag för ett år sedan kommenterade 2008 års bokslut 
fanns en förhoppning om att lågkonjunktur och finansoro 
inte skulle påverka Tranemo kommun i alltför stor ut-
sträckning.

När vi nu summerar 2009 kan jag konstatera att såväl 
Tranemo kommun som Sverige i övrigt klarat sig förhål-
landevis bra i förhållande till delar av omvärlden.
Företagen i vår kommun har hanterat ordernedgång på 
ett förtjänstfullt sätt vilket medfört att arbetslöshetssiff-
rorna stannat på en efter omständigheterna hygglig nivå.
När det gäller ungdomar så är stor andel i olika program 
för att när konjunkturen vänder kunna erbjudas ”riktiga” 
arbeten.

Kommunens egna bokslut visar på ett litet plusresultat 
vilket under rådande förhållande får anses som ett ac-
ceptabelt resultat. I förhållande till budget har vi relativt 
stora underskott på sociala sidan. Vid lågkonjunktur när 
arbetslösheten stiger är det inte ovanligt att försörjnings-
stödet ökar, vilket också är tydligt i Tranemo kommun. 
Dessutom har omsorgsnämnden ett kraftigt underskott 
bland annat beroende på ökat hemtjänstbehov
samt ökning inom LSS-verksamheten.

Under 2009 har ett intensivt arbete bedrivits för att kom-
munen under 2010 ska kunna besluta om en ny översikts-
plan. Genomgående vid träffar med kommuninnevånare 
är framförallt synpunkter på boende och infrastruktur-
frågor.

När det gäller boende talas det mycket om attraktivt 
boende, gärna sjönära, avseende infrastruktur är det till-
gång till bredband, fungerande kollektivtrafik, förbifart 
riksväg 27, det finmaskiga vägnätet och järnvägen som en 
stor resurs när det gäller gods- och pendeltrafik. Dessut-
om har intresset angående vindkraft tagit ordentlig fart.
Med tanke på våra befolkningssiffror är ovanstående 
viktiga frågor för att bromsa en nedgående trend.

Samarbetet med våra grannkommuner fungerar väl och 
förhoppningsvis leder detta till samverkan inom flera 
områden under 2010.

Miljöarbetet fortsätter på flera plan, det är väldigt gläd-
jande att spillvärme från Ardagh Glass nu används i vårt 
fjärrvärmenät.

Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda för 
era insatser och stora engagemang under 2009. Med nu 
kända prognoser kan vi med viss försiktighet se positivt 
på de närmaste åren. 

KOMMuNSTyRELSENS 
VICE ORDFÖRANDE 
Det ekonomiska resultatet för förra året är en blandning 
av positiva inslag, en del orosmoln och något direkt akut 
problem. Sammantaget hamnar kommunen på plussidan 
och det är självfallet glädjande - inte minst ställt mot det 
enskilda kraftiga underskottet i den tidigare omsorgs-
nämnden. 

Redan vid 2008 års bokslut såg vi att verksamheten har 
haft svårt att klara sin uppgift med sina budgetmedel, och 
vi är nu i ett läge där det måste bli balans mellan verk-
samhet och budgetmedel för socialnämnden. Här finns 
ingen tid att förlora. I vilken utsträckning det handlar om 
mer pengar till, eller förändringar i, verksamheten kan 
jag inte svara på nu, men något måste göras tidigt i vår. 
Självfallet är detta ett ansvar för den politiska majoriteten, 
men vi i oppositionen kommer att bevaka frågan noga.  

Det är glädjande att konstatera att fjärrvärmeverksam-
heten visar överskott för förra året. Att man numera 
kan använda spillvärme från glasbruket i Limmared är 
självklart positivt – främst av miljöskäl men även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Inför 2010 och åren framåt kan man nu ana mer positiva 
ekonomiska förutsättningar. Det är glädjande, men vi 
måste vara varsamma. Prognoserna tycks nu mer än 

vanligt bygga på hypoteser och antaganden; vad som 
bli verklighet är hart när omöjligt att sia om. Det finns 
en uppenbar risk för bakslag, och det finns därför all 
anledning att noga prioritera bland nya satsningar. Sam-
tidigt behövs det nya satsningar för att utveckla Tranemo 
kommun och vända den negativa trenden när det gäller 
befolkningsutvecklingen.

Jag vill slutligen tacka alla anställda och förtroendevalda 
för ett gott år. Nu siktar vi på att nästa år ska bli det bästa 
hittills!

Crister Persson (c)

Claes Redberg (s)
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2009 2008 2007 2006 2005
Ekonomiskt resultat
Årets resultat, tkr 2) 317 6 969 - 21 628 - 9 000 13 594

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

Ökning skatteintäkter, % 1,7 4,3 5,1 5,3 3,4

Personalkostnader, mkr 1) 414,4 398,2 380,4 363,5 344,3

Investeringar

Nettoinvesteringar, mkr 88,4 85,6 38,6 48,7 62,1

Självfinansiering av investeringar, % 37 41 110 61 57

Tillgångar/skulder
Totala tillgångar, mkr 752,5 634,4 580,6 529,6 530,9
varav

Omsättningstillgångar, mkr 79,0 61,3 97,2 47,8 54,6

Anläggningstillgångar 673,5 573,1 483,4 481,8 476,3

Totala skulder, mkr 598,3 480,6 433,7 363,9 356,2
varav

Kortfristiga skulder,  mkr 146,1 123,6 119,1 104,5 117,3

Långfristiga skulder, mkr 150,0 65,0 25,4 10,9 11,7

Soliditet

Soliditet inkl pensionsskuld, % 20,5 24,3 25,3 31,3 30,2

Skattesats

Kommunal skattesats, % 21,00 20,75 20,75 20,75 20,75

Total skattesats, % 31,45 31,20 31,20 31,20 31,30

Invånare
Folkmängd 11 622 11 721 11 750 11 742 11 804
Ökning/minskning - 99 - 29 8 - 62 - 90

Födda 116 118 113 101 105

Döda - 130 - 138 - 136 - 133 - 136

Födelsenetto - 14 - 20 - 23 - 32 - 31

Inflyttning 421 514 559 489 458

Utflyttning - 506 - 523 - 528 - 519 -517

Flyttningsnetto - 85 - 9 31 - 30 - 59

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

2) I resultat för 2006 ingår extraordinära pensionskostnader (15,1 mkr) 
med anledning av förändrade beräkningsgrunder.

I resultatet för 2007 ingår extraordinära pensionskostnader (38,6 mkr) 
med anledning av förändrade beräkningsgrunder.



8

IN
LE

D
N

IN
G HuR ANVÄNDS SKATTEPENGARNA?

100 kr i skatt till kommunen användes under år 
2009 så här:
(verksamhetens andel av nettokostnaderna)

Äldreomsorg 23,07 kr
Grundskola 21,49 kr
Lokaler, gator och övrig teknisk 
verksamhet

13,00 kr

Gymnasieskola 11,53 kr
Förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg

7,61 kr

Stöd till funktionshindrade 6,67 kr
Kommungemensam verksamhet 5,75 kr
Individ- och familjeomsorg 3,95 kr
Kultur och fritid 3,58 kr
Räddningstjänst 1,67 kr
Kollektivtrafik 1,08 kr
Färdtjänst 0,38 kr
Miljö- och byggverksamhet 0,22 kr

Material, 
tjänster, avgifter 

m m
26%

Bidrag 
5%

Avskrivningar
5%

Personal-
kostnader

64%

 

Avgifter, hyror, 
bidrag m m

22%

Statsbidrag
15%

Kommunal-
skatten
63%

 
Vad används pengarna till? Var kommer pengarna ifrån?
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ÅTERHÄMTNING I EKONOMIN 
De stimulanser och åtgärder som har vidtagits runt om 
i världen har fått effekt och världsekonomin inledde 
en stabilisering 2009. Återhämtningen sker dock från 
låga nivåer och även om trenden pekar åt rätt håll finns 
risk för bakslag på vägen. Finanskrisens akuta skede är 
dock definitivt över och nu återstår att hantera efter-
verkningarna.

Världsekonomin vänder uppåt
Världsekonomin är på väg upp ur den djupaste svackan 
på decennier. I Asien har uppgången synts ett tag och i 
USA har de starka konsumtionsstimulanserna hjälpt till 
att få igång ekonomin. Även i Europa tycks nu tillväxten 
ha kommit i gång. Enligt Eurostat ökade BNP i EU-
länderna med 0,3 procent tredje kvartalet jämfört med 
kvartalet innan. På årsbasis handlar det om ett fall på 
drygt 4 procent. Svagast utveckling har Baltikum haft där 
BNP fallit med 15 procent. De låga räntorna, finanspoli-
tiska stimulanser och återhämtning i världshandeln är 
drivkrafterna bakom uppgången i ekonomin. Indikatorer 
– såsom det globala inköpschefsindexet och den sam-
mantagna konjunkturindikatorn från OECD – visar på 
en tydlig återhämtning i världsekonomin. Det globala in-
köpschefsindexet stiger och har kommit en bit över nivån 
50, vilket är gränsen för då aktiviteten ökar.

Prognoserna för den globala tillväxten de närmaste åren 
ligger kring 3,5 procent i årlig tillväxt. Asien, med Kina i 
spetsen, fortsätter att vara en stark motor framöver.

USA gick först in i krisen och tycks trots problem på 
hemmamarknaden komma ur krisen före Europa. En 
svag dollar har gynnat amerikansk export och därmed 
minskat obalanserna gentemot omvärlden.

Sverige – läget på arbetsmarknaden 
har ljusnat
Under 2009 har Sveriges BNP sjunkit med ca 5 procent. 
Nedgången har varit bred. Såväl exporten och investe-
ringarna som den privata konsumtionen utvecklades 
negativt. Både varu- och tjänsteproduktion drabbades av 
stora minskningar, industriproduktionen föll dramatiskt. 
Under slutet av 2009 har dock en viss återhämtning skett. 
Under tredje kvartalet 2009 ökade BNP något jämfört 
med andra kvartalet.
 
Lågkonjunkturen på den svenska arbetsmarknaden visar 
tydliga tecken på att inte bli så djup som förväntades bara 
för ett halvår sedan. Antalet personer varslade om upp-

sägning har på kort tid sjunkit från förra vinterns mycket 
höga tal till mer normala nivåer. Den öppna arbetslös-
heten har inte heller hittills ökat så snabbt som tidigare 
bedömningar innebar. Arbetsförmedlingens omfattande 
undersökning om arbetsgivarnas syn på sysselsättningen 
den närmaste tiden ger nu en mer optimistisk bild än 
tidigare.

Sverige står väl rustat för en återhämtning, men vi är 
en liten öppen ekonomi som är starkt beroende av vår 
omvärld. 

Förbättrade ekonomiska förutsätt-
ningar för kommuner och landsting
Konjunkturnedgången påverkar skatteunderlaget framför 
allt via arbetsmarknaden. Lägre sysselsättning och en 
därmed långsammare löneutveckling försvagar skatteun-
derlagets tillväxt. För 2009 och 2010 är det framförallt 
nedgången i sysselsättning som sänker ökningstalet. För 
åren därefter är det den svaga löneutvecklingen som hål-
ler tillbaka tillväxttakten. Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) kalkylerar med att skatteunderlagstillväxten 
(exklusive regeländringar) minskar från 5,3 procent 2008 
till ungefär 1,5 procent under 2009 och 2010. I takt med att 
läget på arbetsmarknaden förbättras ökar skatteunderlag-
stillväxten, men takten är även fortsättningsvis väsent-
ligt lägre än 2008. Den mer positiva synen på sysselsätt-
ningen förstärker dock kommunernas och landstingens 
ekonomi de närmaste åren jämfört med tidigare bedöm-
ningar under 2009.

På plussidan för kommuner och landsting finns också 
att kostnaderna för sektorns avtalsförsäkringar sänktes 
kraftigt 2009 till följd av det lägre inflödet till långtids-
sjukskrivningar. Premien för 2009, som hade sänkts 
redan i föregående prognos, beslutades till slut vara noll. 
För 2010 sker också en betydande sänkning jämfört med 
den tidigare aviserade nivån. Uppjusteringen av skatte-
underlagsprognoserna och sänkta premier för avtalsför-
säkringarna ger kommunerna en betydande resultatför-
stärkning 2009 och 2010. Förutsättningarna för 2011 och 
de närmaste åren därefter bedöms dock fortfarande som 
problematiska.

Källor:
Nordea, Ekonomiska Utsikter, januari 2010
Sveriges Kommuner och Landsting, MakroNytt 05/09



10

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E uTVECKLINGEN I TRANEMO 
KOMMuN
Invånarantalet i Tranemo kommun minskade under 
2009, framförallt under tredje kvartalet. Sett över hela 
året minskade invånarantalet med 99 personer.

Arbetslösheten i Tranemo kommun var bland de lägsta 
i landet under 2007, men under 2008 drabbades även 
Tranemo kommun av ökad arbetslöshet. Denna ökning 
fortsatte under 2009 och i december var andelen öppet 
arbetslösa i kommunen 3,2 procent. Den totala arbets-
lösheten var 5,3 % vid samma tidpunkt.

Tranemo kommun har sedan 2006 en nettoinpendling 
till kommunen. 2006 var nettoinpendlingen 100 perso-
ner. Under 2008 hade den ökat till 166 personer.

Tranemo kommuns vision kompletterades under 2009 
med en strategisk plan med sex olika utvecklingsom-
råden: boende, kommunikationer och infrastruktur, 
kompetens och kunskap, mötesplatser och upplevelser, 
företagande och näringsliv samt demokrati, inflytande 
och delaktighet.

Under året som gått har Tranemo kommun jobbat med 
dessa utvecklingsområden i den riktning som slås fast 
i den strategiska planen. Av stor vikt för kommunens 
framtida utveckling är också hur befolkningsunderlaget 
förändras och hur arbetsmarknaden ser ut inom Tranemo 
kommun. 

Befolkningsutvecklingen 
Tranemo kommuns befolkningsmängd uppgick per den 
31/12 2009 till 11 622 invånare, en minskning med 99 per-
soner jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att invå-
narantalet minskat med 404 personer under de senaste 
tio åren. Även sett över en så lång period som 30 år så har 
invånarantalet i kommunen minskat. 1979-12-31 uppgick 
invånarantalet i kommunen till 12 325 personer.

Utvecklingen med en minskande befolkning sedan 
början av 1990-talet är inte unik för Tranemo kommun. 
Många mindre kommuner har haft en liknande utveck-
ling. Flyttströmmarna går till storstäder och universitets- 
och högskoleorter.

Åldersstrukturen i Tranemo kommun skiljer sig från 
den för hela riket i vissa åldersgrupper. Framför allt har 
Tranemo kommun förhållandevis få invånare i åldrarna 
mellan 20 och 30 år, både bland män och bland kvinnor. 
Däremot har Tranemo kommun betydligt fler invånare 
i 60-årsåldern jämfört med snittet för hela riket. Befolk-
ningsutvecklingen i kommunen har varit föremål för 
mycket diskussion de senaste åren. På olika sätt finns 
det möjlighet att påverka utvecklingen. Arbetsmarkna-
den och attraktiva boendemiljöer är naturligtvis väldigt 
viktiga faktorer.

Landareal 744 m2

Invånare per km2 16

Tranemo kommun

Befolkningsutvecklingen 2009

Befolkning 2008-12-31 11721

Inflyttningar 421

Utflyttningar - 506

Flyttningsunderskott - 85

Födda 116

Döda - 130

Födelseunderskott - 14

Befolkingsförändring -99

Befolkning 209-12-31 11 622

Befolkningsutvecklingen 2005-2009

Tranemo Riket

Jordbruk 3 2

Tillverkning 50 24

Offentlig service 24 33

Övrig service mm 23 41

Förvärvsarbetande 2007

Nattbefolkning, %

Tranemo Riket

Jordbruk 3 2

Tillverkning 60 24

Offentlig service 20 33

Övrig service mm 17 41

Dagbefolkning, %

11 500
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11 900

12 000
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Nattbefolkning = bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Dagbefolkning (arbetstillfällen) = arbetar i kommunen och bor i eller 
utanför kommunen
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Eutvecklingen på arbetsmarknaden
Arbetslösheten bland kommunens invånare var mycket 
låg under 2007. Under 2008 ökade arbetslösheten i kom-
munen snabbt i Tranemo såväl som i övriga landet.

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick 
till 5,3 procent i december 2009, vilket var en ökning med
2,5 procentenheter jämfört med förra året. Den totala 
arbetslösheten i länet uppgick till 7,4 procent och i riket 
till 7,1 procent i december 2009.

Även om företagen i kommunen är konkurrenskraftiga 
är det en stor koncentration på tillverkande industri. Till-
verkningsindustrin samt byggsektorn står för ungefär
60 % av arbetstillfällena i kommunen. Därefter följer vård 
och omsorg, utbildning och forskning samt handel och 
kommunikation som vart och ett står för cirka 9 % av 
arbetstillfällena. De största arbetsgivarna i kommunen, 
Tranemo kommun undantaget, är Ardagh Glass Limma-
red AB och Nexans IKO Sweden AB.

Tranemo är en kommun som många pendlar in i och 
ut ur. 1 677 personer pendlade ut ur kommunen 2008, 
medan inpendlingen samma år uppgick till 1 843 perso-
ner. 2006 var det första året under åtminstone de senaste 
femton åren som kommunen hade en nettoinpendling. 
2008 var nettoinpendlingen 166 personer, en ökning med 
6 jämfört med året innan, trots att både in- och utpend-
lingen sjönk under 2008. Den tidigare nettoutpendlingen, 
som dock sjunkit stadigt under hela 2000-talet, var 175 
personer under 2005 och 365 personer under 1998.

Total arbetslöshet 2005-2009, %

ungdomsarbetslöshet 2005-2009, %

Pendling 2004-2008

Antal nya företag per 1 000 invånare
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Nexans IKO Sweden AB i Grimsås är ett av många framgångs-
rika företag i Tranemo kommun.
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E Vision och strategisk plan
Kommunfullmäktige i Tranemo kommun antog under 
2003 en vision för kommunen med tillhörande utveck-
lingsstrategi för sex prioriterade områden. Visionen gäller 
alltjämt medan utvecklingsstrategin under 2009 ersattes 
med övergripande mål på lång sikt, horisonten är år 2020, 
och en strategisk plan för 2009 till 2011 med sex olika 
utvecklingsområden.

Tranemo kommuns vision lyder:
TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barn-
perspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.
En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i 
kombination med naturskön omgivning ger livskvalitet.

Övergripande mål
Tranemo ska utvecklas på ett för människor och miljö 
långsiktigt hållbart sätt.
År 2020 har…
Tranemo kommun 13 000 invånare
År 2020 har…
Tranemo kommun en stark centralort – Tranemo - Lim-
mared är ett starkt tätortsområde
År 2020 har…
Tranemo kommun mycket gynnsamma villkor för företa-
gande och entreprenörskap

De sex utvecklingsområdena är:
Boende•	
Kommunikationer och infrastruktur•	
Kompetens och kunskap•	
Mötesplatser och upplevelser•	
Företagande och näringsliv •	
Demokrati, inflytande och delaktighet•	

För vart och ett av dessa utvecklingsområden finns ett 
övergripande mål och en strategi för vad man ska jobba 
med under 2009-2011.

Boende
Det övergripande målet är att ”I Tranemo kommun finns 
ett bra och varierat utbud av boende. Boendemiljöerna i 
kommunen är trygga och säkra.” 

För att nå detta mål finns det planer för att stärka central-
orten, vilket på sikt innebär att Tranemo och Limmared 
växer ihop till en stark centralort. Fler bostäder behövs, 
för att orten/orterna tillsammans ska utgöra ett tillräck-
ligt starkt underlag för service, aktiviteter och allmänna 
kommunikationer.

Antalet bostäder anpassade för äldre och personer med 
olika funktionsnedsättningar behöver utökas.

För att uppnå variation i utbudet av bostäder ska Trane-
mo kommun stimulera byggandet av bostäder på lands-
bygden. Det handlar inte bara om dem som vill kunna bo 
kvar på sin hemort utan också om dem som vill bosätta 
sig på landsbygden.

Tillgången till attraktiva tomter för såväl enfamiljs- som 
flerfamiljshus ska vara god.

Äganderätt och hyresrätt är de dominerande formerna för 
bostäder i Tranemo kommun i dag. Därför ska tillkom-
sten av alternativa upplåtelseformer stimuleras.

Vad har gjorts under 2009?
Förslag till Översiktsplan har utarbetats. I denna lyfts de 
frågor fram som anges i den strategiska planen.

Trygghetsboende har etablerats på Solbacken. Utredning 
pågår om möjligheterna till ombyggnad av Kindbo till 
trygghetsboende.

En bostadsrättsförening har etablerats. Diskussion har på-
börjats med Riksbyggen om alternativa upplåtelseformer 
för vissa fastigheter.

Kommunikationer och infrastruktur
Det övergripande målet är att ”I Tranemo kommun finns 
kommunikationer och infrastruktur som tillgodoser be-
hoven för såväl invånare som företag. I kommunen finns 
ett starkt rese- och logistikcentrum.”

För att nå detta mål måste trafiken på Kust- till kustbanan 
utvecklas. Västtrafik och andra parter ska påverkas för att 
få till stånd regionaltågtrafik. Kollektivtrafiken med buss 
måste också utvecklas genom bättre och snabbare förbin-
delser mot såväl Göteborg som Värnamo.

Genom bra dialog och gott samarbete med Vägverket och 
Västra Götalandsregionen ska kommunen verka för att få 
resurser avsatta till nödvändiga upprustningsbehov av 
vägnätet. Nyckelinvestering är förbifart Borås på rv 27. 
Därutöver krävs upprustning av det finmaskiga vägnätet.

Kust- till kustbanans förutsättningar för godstransporter 
måste behållas och utvecklas. I detta sammanhang kom-
mer även en etablering av en godsterminal i Limmared 
att vara viktig för näringslivets utveckling. Den viktigaste 
investeringen på järnvägsnätet är en ombyggnad av Kust- 
till kustbanan mellan Göteborg och Borås.

Kommunens strävan är att alla invånare på sikt ska ha 
tillgång till minst bredband via ADSL eller mobil. Ut-
vecklingen går mot att det krävs allt högre kapacitet och 
detta ställer än mer krav på IT-infrastrukturen. I de större 
tätorterna finns möjligheter att effektivt lösa  vidareut-
veckling av IT-infrastrukturen genom att nyttja fjärrvär-
menäten.

Vad har gjorts under 2009?
Förslag har utarbetats om ny expressbusslinje mellan 
Värnamo och Borås. Tranemo har fört diskussioner med 
Regionala utvecklingsnämnden och berörda kommuner 
om finansieringslösning. 

För kollektivtrafiken i stort i Sjuhärad pågår arbetet med 
”Målbild 2025” i vilken behoven och ambitionerna för 
kollektivtrafiken i Sjuhärad ska utvecklas och beskrivas.

Kommunen för en kontinuerlig dialog med Vägverket om 
behoven på vägnätet. Avfartsfiler på rv 27 har färdig-
ställts vid Tranemo, Länghem och Kindsboda. Under 
2010 kommer med största sannolikhet arbetena påbörjas 
vad gäller vägarna Ljungsarp – Grimsås och Dalstorp 
– Gölingstorp. För genomförande av förbifart Borås på rv 
27 inom planperioden 2011 – 2021 krävs medfinansiering 
och för genomförande i början av perioden förskottering. 
Tranemo kan komma att bli berörd av dessa åtaganden.

En studie om etablering av omlastningsterminal bil/järn-
väg i Limmared har genomförts. Denna är nu för bedöm-
ning hos Banverket.



13

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

EUnder hösten har intensiva diskussioner förts med 
regionen om IT-försörjningen till kommunens invånare. 
Underlag håller på att tas fram för ansökan om bidrag till 
kompletterande utbyggnad av IT-infrastrukturen.

Kompetens och kunskap
Det övergripande målet är att ”I Tranemo kommun finns 
förutsättningar för ett livslångt lärande för alla.”

För att nå detta mål ska skolan, oavsett nivå, präglas av 
positiva lärmiljöer. Miljöer i vilka alla studerande barn, 
ungdomar och vuxna, kan lyckas.

Lärandet ska vara meningsfullt så att det uppmuntrar till 
kreativitet och entreprenöriellt tänkande.

Med positiva erfarenheter av lärandet skapar vi förutsätt-
ningar för ett livslångt lärande. Ett livslångt lärande har 
sitt ursprung i den enskilda individens lust att lära, och 
vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta ”på 
hemmaplan”. Ett attraktivt gymnasium med ett kvalita-
tivt utbud, samt ett Lärcentrum som ger möjligheter till 
gymnasie- och högskolestudier på hemorten ger goda 
förutsättningar för livslångt lärande.

Vad har gjorts under 2009?
Inom kommunalförbundet har avtal om samverkan inom 
gymnasieskolan utarbetats vilket kommer att bli föremål 
för behandling i kommunerna. Ytterligare samverkan 
diskuteras mellan grannkommuner.

Kommunalförbundet har även diskussioner med Västra 
Götalandsregionen om förstärkta resurser avseende vux-
enutbildningen.

Mötesplatser och upplevelser
Det övergripande målet är att ”För alla invånare i Tra-
nemo kommun finns mötesplatser som ger möjligheter 
till upplevelser, utveckling och gemenskap.”

För att nå detta mål ska Tranemo kommun fortsätta att i 
samverkan med regionen och andra aktörer arbeta med 
våra bärande idéer för hur vi ska skapa vitala och levande 
mötesplatser i hela kommunen. 

Genom att erbjuda möjligheten att ta del av och utöva 
kultur på hemmaplan, ger vi förutsättningar för ett rikt 
kulturliv.

En redan befintlig och viktig del av tanken kring mö-
tesplatser är ett aktivt föreningsliv, ett föreningsliv som 
borgar för att utbudet av fritidsaktiviteter är stort och för 
möjligheter till möten mellan ungdomar och äldre och 
olika kulturer. Föreningslivet är också en del av ambitio-
nen att skapa attraktiva friluftsmöjligheter för invånarna i 
Tranemo kommun.

Vad har gjorts under 2009?
Projekt Tranemodellen har påbörjats med regionala till-
växtmedel som bas. Projektet syftar till att etablera mötes-
platser över generationsgränserna i olika orter.

Projekteringen pågår kring etablering av ett nytt huvud-
bibliotek som ska utgöra navet för mötesplatser i kommu-
nen. Förhoppningen är att det nya biblioteket ska vara 
en skapande mötesplats vilken även kommer att ha ett 
regionalt uppdrag inom området.

Företagande och näringsliv
Det övergripande målet är att ”I Tranemo kommun finns 
ett företagsklimat som är så gott att etablerade företag 
stannar kvar och utvecklas och att nya företag finner det 
naturligt att etablera sig här. I kommunen finns ett diffe-
rentierat näringsliv.”

För att nå detta mål ska Tranemo kommuns organisa-
tion vara mycket lyhörd och flexibel. Entreprenörskap 
ska uppmuntras och stimuleras.  Det krävs också att vi 
behandlar inkomna ärenden snabbt och ger företagarna 
information om ärendenas gång.

För att möjliggöra en positiv utveckling av vårt näringsliv 
ska de fysiska förutsättningarna vara goda. Vi ska genom 
strategiskt mark- och planarbete se till att det finns attrak-
tiva och byggklara tomter för olika verksamheter. 

Tranemo kommun ska prioritera en ökad differentiering 
av näringslivet genom att bl.a. stimulera privat tjänste-
produktion. 

Vad har gjorts under 2009?
Kommunen har varit fortsatt aktiv i näringslivsfrågorna. 
Genom engagemang har företags utveckling underlät-
tats och några företags fortsatta etablering i kommunen 
säkrats.

I förslag till översiktsplan har även lämpliga lokalisering-
ar av verksamhetsområden redovisats.

I Entreprenörsregionen har ett projekt ”Regeltillämpning 
i praktiken” påbörjats. Projektet stöds av Tillväxtverket 
och syftar till att få tillstånd en enklare och enhetligare 
regeltillämpning. Därutöver ska man arbeta med bättre 
bemötande och möjligheter till rådgivning.

Demokrati, inflytande och delaktighet
Det övergripande målet är att ”Invånarna i Tranemo 
kommun är engagerade och delaktiga i kommunens verk-
samhet och i kommunens utveckling.”

För att nå detta mål ska invånarna ha möjlighet till infly-
tande och påverkan över de frågor som känns angelägna. 
Byalag, utvecklingsgrupper och invånare i allmänhet 
ska kunna påverka kommunens utveckling. Översynen 
av nämndsstrukturen och fullmäktiges arbetsformer har 
som en viktig uppgift att hitta former för ett förbättrat 
medborgarinflytande.

Alla som kommer i kontakt med de kommunala verksam-
heterna ska få ett korrekt och serviceinriktat bemötande. 
Det är viktigt att vi tidigt kan stimulera våra ungdomar 
att engagera sig i kommunens utveckling och i frågor som 
berör dem.

Vad har gjorts under 2009?
Under året har mycket arbete ägnats åt diskussioner 
kring en förändrad politisk organisation. Det finns nu 
förslag om en organisation där alla är överens om att 
förutsättningarna för en bra medborgardialog ökar och 
innehållet i det politiska arbetet blir mer engagerande.

Det pågår kontinuerligt ett arbete för att kommunens 
anställda ska bemöta invånare och andra på ett bra sätt.
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E TRANEMO KOMMuN I ETT SJuHÄRADSPERSPEKTIV

Bollebygd 3,9 %

Borås 3,6 %

Vårgårda 2,9 %

Ulricehamn 1,9 %

Mark 1,5 %

Herrljunga - 0,7 %

Svenljunga - 1,7 %

Tranemo - 2,3 %

Källa: SCB

Ulricehamn 20,98

Tranemo 21,00

Svenljunga 21,20

Bollebygd 21,49

Borås 21,49

Vårgårda 21,64

Mark 21,64

Herrljunga 22,29

Riksgenomsnitt 20,72
Källa: SCB

Bollebygd 102

Borås 94

Tranemo 93

Ulricehamn 91

Herrljunga 90

Mark 89

Vårgårda 88

Svenljunga 87

Källa: SCB

Vårgårda 15

Bollebygd 17

Herrljunga 41

Ulricehamn 76

Tranemo 79

Borås 88

Svenljunga 133

Mark 237

Källa: Svenskt Näringsliv

Tranemo 3,2

Bollebygd 3,2

Svenljunga 3,9

Mark 4,0

Herrljunga 4,1

Vårågrda 4,3

Ulricehamn 4,4

Borås 4,9

Riksgenomsnitt 4,4
Källa: AMS

Tranemo 750

Svenljunga 765

Mark 781

Borås 810

Vårgårda 822

Bollebygd 858

Herrljunga *

Ulricehamn *

Riksgenomsnitt 873
Källa: SABO

Svenljunga 5,1

Herrljunga 5,2

Borås 5,2

Tranemo 5,5

Mark 5,6

Bollebygd 5,6

Ulricehamn 5,7

Vårgårda 6,1

Riksgenomsnitt 5,3
Källa: Skolverket

Ulricehamn 8,9

Tranemo 8,7

Herrljunga 8,5

Svenljunga 8,4

Mark 8,4

Borås 8,1

Bollebygd 7,8

Vårgårda 7,8

Riksgenomsnitt 8,5
Källa: Skolverket

Svenljunga 94

Ulricehamn 91

Herrljunga 88

Mark 88

Tranemo 87

Borås 86

Bollebygd 82

Vårgårda 78

Riksgenomsnitt 89
Källa: Skolverket

Tranemo 91

Herrljunga 87

Borås 87

Ulricehamn 87

Svenljunga 83

Vårgårda 83

Mark 79

Bollebygd 78

Riksgenomsnitt 82
Källa: Skolverket

Tranemo 7,7

Svenljunga 7,2

Mark 7,1

Vårgårda 6,9

Herrljunga 5,8

Ulricehamn 5,7

Bollebygd 5,1

Borås 4,8

Riksgenomsnitt 5,7
Källa: SCB

Ulricehamn 8,0

Vårågrda 7,7

Herrljunga 7,3

Svenljunga 7,2

Tranemo 7,1

Mark 7,1

Borås 6,7

Bollebygd 5,8

Riksgenomsnitt 8,7
Källa: SCB

Befolkningsutveckling 2005-2009

Skattesats 2009

Skattekraft i procent av riksge-
nomsnittet, 2008

Arbetslöshet, december 2009

Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2009

Allmännyttiga bostadsföretag, 
hyresnivåer 2009, kr/kvm

Förskola, antal inskrivna barn 
/årsarbetare läsåret 08/09

Antalet lärare/100 elever i grund-
skolan läsåret 08/09

Andel (%) elever i åk 9 som är be-
höriga till gymnasieskolan, 08/09

Andel (%) som fullföljde gymnasie-
utbildningen inom fyra år, 08/09

Andel  (%) av 65-w med omsorg i 
särskilt boende 2008

Andel (%) av 65-w med omsorg i 
ordinärt boende 2008
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EEKONOMISK ÖVERSIKT - 
KONCERNEN
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2009 uppgår 
till +2,7 mkr, vilket innebär en resultatförsämring med 
3,6 mkr jämfört med förra året. Främst är det kommu-
nens ekonomiska resultat som försämrats. Tranemo 
Utvecklings AB (TUAB) redovisar kraftigt förbättrat 
resultat jämfört med förra året. Tranemobostäder AB:s 
(TBAB) ekonomi har påverkats positivt av låga ränteni-
våer under 2009. En nedskrivning av värdet på fastig-
hetsbeståndet påverkar dock resultatet negativt.

Koncernens soliditet sjunker med 2,6 procentenheter 
till 18,1 procent.

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

Bostadsbolaget Tranemobostäder hade vid utgången av 
år 2009 ett fastighetsbestånd som omfattar 846 bostadslä-
genheter (57 880 kvm) och 50 lokaler (4 967 kvm).

Tranemo Utvecklings AB bildades under 2005 och syftet 
med bolagets verksamhet är att utveckla och bredda 
näringslivet i Tranemo kommun. Bolagets verksamhet 
innebär att exploatera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra 
ut och sälja fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget 
förvaltade vid utgången av 2009 en lokalyta på 
42 337 kvm. Bolagets fastighetsbestånd har därmed  
utökats med 22 501 kvm under 2009. 

Årets ekonomiska resultat
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2009 uppgår 
till +2,7 mkr (2008: +6,3 kvm). Det ekonomiska resultatet 
2009 innebär följaktligen en resultatförsämring med  
3,6 mkr jämfört med förra året.

Koncernens soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. En soliditet på 18 procent innebär att redo-
visningsenheten har skulder motsvarande 82 procent av 
de samlade tillgångarna.

Soliditeten är ett mått på det ekonomiska handlingsut-
rymmet. En låg soliditet innebär att det ekonomiska 
handlingsutrymmet är begränsat – och vice versa.
Koncernens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtagan-
den, har under den senaste femårsperioden legat kring 
20-21 procent. Stora investeringar 2009 innebär att nivån 
sjunker med 2,5 procentenheter.
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E Tranemobostäder AB
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga, 
förvalta och hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo 
kommun. Bolagets verksamhet kan också omfatta upp-
förande av småhus och bostadsrätter för försäljning.

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

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2009 uppgår 
till -0,8 mkr efter skatt.

Andelen outhyrda lägenheter har ökat kraftigt under 
året. Antalet outhyrda lägenheter uppgick i genomsnitt 
under 2009 till cirka 51 lägenheter vilket motsvarar  
6,0 procent av lägenhetsbeståndet. Under 2008 uppgick 
den genomsnittliga vakansgraden till 3,2 procent.

Bolagets ekonomiska resultat har påverkats positivt av 
den mycket låga räntenivån under 2009. Bolagets ränte-
kostnader under 2009 är ca 4,9 mkr lägre än året innan. 
Den genomsnittliga räntenivån under 2009 var 1,39 pro-
cent (2008: 4,71 procent, 2007: 3,71 procent).

Bolaget har under året gjort nedskrivningar av värdet på 
fastighetsbeståndet med totalt 4 mkr.

Kostnaderna för underhåll var på samma nivå som under 
2007 och 2008 och uppgick till 7,9 mkr under året. Ge-
nomsnittsåldern på fastighetsbeståndet uppgår till  
36 år - fastigheternas ”medelvärdeår” är 1973.

Bolaget tecknade sig för fyra bostadsrättslägenheter i 
Tranemo Park. Vid utgången av 2009 har bolaget kvar en 
lägenhet i projektet, övriga tre lägenheter såldes innan 
tillträdesdagen.

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 2009. För att 
klara målet hade krävts ett ekonomiskt resultat på  
944 tkr. Ägardirektiven från kommunen till bolaget är 
under omarbetning.

Bolagets soliditet har sjunkit med några tiondels procent-
enheter jämfört med föregående årsskifte, trots ett nega-
tivt ekonomiskt resultat. Bolaget har under året amorterat 
ned låneskulden med 8,7 mkr.

Framtiden
Bolagets målsättning inför 2010 är att sänka vakansgra-
den mot målet på tre procent, vilket motsvarar 25 lediga 
lägenheter i snitt.

Bolaget arbetar även för att minska oljeberoendet. Detta 
åstadkoms genom konverteringar av värmeinstallationer 
till mer kostnadseffektiva och miljövänliga system. 

Kostnaderna för underhåll beräknas ligga på motsvaran-
de nivå som de senaste åren – cirka 8 mkr årligen.

 

Ordförande  Karl-Göran Ekstener (c)
VD   Linda Hansson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital:  5,0 mkr

2009 2008

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

Omsättning 46,5 mkr 44,6 mkr

Balansomslutning 172 mkr 175 mkr

Antal lägenheter 846 846

Antal lokaler 50 50

Genomsnittlig vakansgrad 6 %
(mål 3 %)

3,2 %
(mål 3 %)

Vakansgrad december 7,8 %
(66 lgh)

3,9 %
(33 lgh)

Soliditet 10,2 % 10,% %
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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 sam-
man-hängande verksamhet. 

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2009 uppgår 
till +1,2 mkr (2008: -0,5 mkr).

Bolagets omsättning och balansomslutning har ökat kraf-
tigt de senaste åren efter ett antal fastighetsförvärv. För-
värven under 2009 innebär att soliditeten sjunker med  
4,4 procentenheter.

Bolaget har under verksamhetsåret förvaltat följande fas-
tigheter:

• Limmared 25:1 i Limmareds samhälle
Ca 4 500 kvm av totalt 8 917 har varit uthyrda under 2009.

• Genhöve 2:2 i Ljungsarp
Fastigheten har varit uthyrd i sin helhet. Återköpsavtal 
finns.

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

• Skogarp 1:39 och 1:21 i Dalstorp
Fastigheten köptes i juni och är uthyrd i sin helhet. Åter-
köpsavtal finns.

• Gudarp 3:44 i Tranemo
Fastigheten köptes i juli och är uthyrd i sin helhet. Åter-
köpsavtal finns.

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

Fastigheten Gudarp 12:1 såldes per den 1 januari 2009 till 
ägaren – Tranemo kommun.

Ett beslut om ett fastighetsförvärv 2009 (JABO) överklaga-
des av en privatperson och överklagandet vann gehör i 
länsrätten. Länsrättsdomen har överklagats av Tranemo 
kommun och ärendet är ännu inte slutligen avgjort.

Verksamheten har under året uppfyllt målen i det avseen-
det att lokaler i olika storlek och beskaffenhet har funnits 
för uthyrning. Målet att verksamheten skall bedrivas 
på så sätt att förräntning ges på insatt kapital har också 
uppnåtts under 2009.

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

Det slutgiltiga juridiska ställningstagandet beträffande 
förvärvet av JABO-fastigheten kommer med stor säker-
het under 2010. Eventuella konsekvenser för TUAB med 
utgångspunkt från det beslut som fattas kommer därefter 
att behandlas i styrelsen.

2009 2008

Resultat efter skatt 1,2 mkr - 0,5 mkr

Omsättning 5,9 mkr 3,3 mkr

Balansomslutning 91,8 mkr 44,6 mkr

Lokalyta (decmeber) kvm 42 337 22 501

Soliditet 10,2 % 10,% %

Ordförande  Crister Persson (c)
VD   Kenneth Olsson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital:  6,0 mkr
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E EKONOMISK ÖVERSIKT – 
KOMMuNEN
Det ekonomiska resultatet för 2009 uppgår till  
+0,3 mkr, vilket är en resultatförsämring med 6,7 mkr 
jämfört med förra året. Det budgeterade resultatet var 
2,0 mkr. Det ekonomiska utfallet är alltså 1,7 mkr lägre 
än budgeterat. Skatteintäkterna är lägre än budgete- 
rat och budgetutfallet påverkas även negativt av att 
nämnderna sammantaget har ett underskott med  
5,7 mkr jämfört med budget. Resultatet påverkas  
positivt av sänkta kostnader för sjukförsäkringspre-
mier och av att finansnettot är bättre än budgeterat. 

Investeringarna under 2009 uppgick till 88,4 mkr. Den 
höga investeringsnivån bidrog till att soliditeten sjönk.

För att beskriva och analysera det ekonomiska resultatet, 
den ekonomiska utvecklingen och kommunens finan-
siella ställning används en modell som utgår från fyra 
olika perspektiv:

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

Risk och kontroll
Riskförhållanden – vilka är riskerna som kan påverka 
kommunens resultat och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har kommunen över den eko-
nomiska utvecklingen? 

Resultat och kapacitet

Årets ekonomiska resultat
Kommunens ekonomiska resultat för 2009 uppgår till
+0,3 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 2,0 mkr. 
Det ekonomiska utfallet är följaktligen 1,7 mkr lägre än 
budgeterat. Skatteintäkterna är lägre än budgeterat, men 
framförallt påverkas budgetutfallet negativt av att nämn-
derna sammantaget har ett underskott med 5,7 mkr jäm-
fört med budget. Resultatet påverkas positivt av sänkta 
kostnader för sjukförsäkringen och av att finansnettot är 
bättre än budgeterat.

Budgetavvikelser
Nämndernas ekonomiska utfall
Nämndernas ekonomiska utfall är sammantaget sämre 
än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -5,7 mkr. 
Individ- och familjenämnden (-2,3 mkr) och omsorgs-
nämnden  (-7,1 mkr) redovisar underskott mot budget. 
Kommunstyrelsen har ett överskott på 3,3 mkr, medan 
övriga nämnder (miljö- och byggnämnden och bildnings-
nämnden) har smärre budgetavvikelser.

Nämnderna har sammantaget redovisat negativa avvikel-
ser de senaste två åren.
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Årets resultat i förhållande till ekonomiskt 
resultatmål 2005-2009
exkl jämförelsestörande

Budgetutfall
Kommunstyrelsen 3,3

Bildningsnämnden 0,5

Individ- och familjenämnden - 2,3

Omsorgsnämnden - 7,1

Miljö- och byggnämnden - 0,1

Summa - 5,7

Budgetutfall
2005 5,8

2006 2,3

2007 1,6

2008 - 7,2

2009 - 5,7

Nämndernas budgetutfall 2005-2009, mkr

Nämndernas budgetutfall 2009, mkr
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EFinansförvaltning
Utfallet för finansförvaltningen är 4,0 mkr bättre än bud-
geterat. 

Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag 
är 4,2 mkr lägre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2008 påverkar utfallet i positiv riktning med
0,4 mkr. Den preliminära avräkningen för 2009 påverkar 
det ekonomiska utfallet negativt – med 14,2 mkr.
Pensionskostnaderna är högre än budgeterat. Detta vägs 
dock upp av kraftigt sänkta premier för avtalsförsäkring-
arna. 

Finansnettot 2009 uppgår till -0,9 mkr. Utfallet innebär 
en positiv budgetavvikelse med 2,3 mkr. Orsaken är 
framför allt en betydligt lägre räntenivå än budgeterat. 
Avskrivningarna under 2009 uppgår till 32 mkr, vilket är 
0,1 mkr högre än budgeterat. Samtidigt uppgår de interna 
intäkterna från nämndernas kapitalkostnader till  
55,7 mkr, vilket är 1,0 mkr mer än budgeterat.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 88,4 mkr (2008: 
85,6 mkr). De senaste två åren har därmed inneburit 
rekordhöga investeringsnivåer för kommunen. Den 
budgeterade investeringsvolymen för 2009 uppgick till 
80,2 mkr.

Investeringsnivån 2009 är cirka 24 mkr högre än den 
genomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de 
senaste fem åren, vilken uppgår till cirka 65 mkr. 

Den genomsnittliga årliga avskrivningsnivån under den 
senaste femårsperioden uppgår till 26,7 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår 
därmed till 41 % av gjorda investeringar. Avskrivnings-
kostnaderna som andel av skatter och statsbidrag har 
ökat, från 5,0 procent 2005 till 6,4 procent under 2009. 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Sedan 2003 har 
målet endast uppnåtts ett enstaka år – 2007. Självfinansie-
ringsgraden 2009 uppgår till 37 %. Orsaken till den låga 
självfinansieringsgraden är att investeringarna är på en 
väldigt hög nivå, samtidigt som nivån på det ekonomiska 
resultatet har sjunkit de senaste åren. Om man ser till 
utfallet de senaste fem åren har självfinansieringsmålet 
inte uppnåtts – under denna period uppgår självfinan-
sieringsgraden till 54 %. I ett tioårsperspektiv uppgår 
självfinansieringsgraden till 67 %.

En betydande del av årets nettoinvesteringar har gjorts 
inom sådana verksamheter som finansieras via avgifter 
från brukarna – det handlar om fjärrvärme-, renhåll-
nings- och VA-verksamheterna. Sammantaget uppgår 
investeringarna inom dessa verksamhetsområden till 
41 mkr.
 
 

utfall Budget
Skatter och statsbidrag 501,9 506,1

Pensioner, arbetsgivarav-
gifter mm

- 7,5 - 11,8

Finansiella kostnader och 
intäkter

- 0,9 -3,2

Avskrivningar 24,2 22,6

utfall 517,7 513,7
Budgetanslag 513,7

Resultat + 4,0

Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr
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E Soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de to-
tala tillgångarna. En soliditet på 21 procent innebär att 
kommunen har skulder motsvarande 79 procent av de 
samlade tillgångarna. Kommunens soliditet (inklusive 
samtliga pensionsåtaganden) sjunker kraftigt under 2009, 
till följd av höga investeringar och ökad utlåning till 
kommunägda Tranemo Utvecklings AB.

Kommunens funktion som internbank inom koncernen 
påverkar soliditeten med 2,5 procentenheter. Utan utlå-
ningen till TUAB hade kommunens soliditet 2009-12-31 
uppgått till 23 %. 

Kommunens soliditet enligt blandmodellen uppgår till 
cirka 55 procent.

Risk och kontroll

Lån
År 2005 amorterades kommunens låneskuld till noll. Un-
der perioden 2007-2009 har dock nyupplånats 150 mkr, 
vilket har varit nödvändigt på grund av omfattande inve-
steringar under senare tid, framförallt åren 2008 och 2009.

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per 
2009-12-31 till 81 mkr (2008: 38 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. Kommu-
nens ”nettolåneskuld” har gått från +54 mkr 2003 till  
-69 mkr, d v s från att ha haft 54 mkr mer utlånat än 
inlånat 2003 har kommunen idag 69 mkr mer inlånat än 
utlånat. Det likviditetstillskott som denna utveckling har 
inneburit har använts för att finansiera kommunens in-
vesteringar. På grund av fortsatt höga investeringsnivåer 
ligger det i den ekonomiska planeringen att kommunen 
ska ta upp ytterligare lån de kommande åren. 

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 2009-12-31 uppgick till ca 140 mkr 
(2008: 149 mkr). Kommunens borgensåtaganden är där-
med sammantaget på en lägre nivå än förra året.

Tranemo kommuns pensionsförpliktelser
Från och med 2005 redovisar Tranemo kommun samtliga 
pensionskostnader, d v s även förändringen av den så 
kallade ”ansvarsförbindelsen” över resultaträkningen, i 
enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktiges beslut angående pensionsredovisningen över-
klagades och ärendet avgjordes under 2005 av länsrätten i 
Vänersborg i kommunens favör.

Hade redovisningen av pensionskostnaderna 2009 skett 
enligt den så kallade ”blandmodellen” hade kostnaderna 
varit 7,9 mkr lägre.
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EFinansiella placeringar
Enligt kommunens finanspolicy kan fullmäktige faststäl-
la att viss del av likviditeten ska användas för fondering 
för att möta framtida pensionsutbetalningar. Kommunen 
har för närvarande inga tillgångar placerade i värdepap-
per.

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

Kommunen erhåller intäkter för avfallshanteringen och 
har i framtiden kostnader för återställande av deponier-
na. 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.

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

Kommunalskatt
Tranemo kommun har en lägre total skattesats än både 
läns- och riksgenomsnittet. Kommunens utdebitering 
uppgick under 2009 till 21,00, vilket var den näst lägsta 
skattesatsen i Sjuhäradsområdet. Regionens utdebitering 
var 10,45 under 2009. Därmed uppgick den sammanlagda 
kommunala skattesatsen i Tranemo till 31,45 procent.

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

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

Balanskravet
Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2009 innebär att 
Kommunallagens krav om ekonomi i balans är uppfyllt. 
Med hänsyn taget till att det i redovisningen görs avsteg 
från den så kallade ”blandmodellen” när det gäller redo-
visningen av pensionskostnader så är resultatet 8,2 mkr 
högre än vad som krävs för att uppnå kravet på ekono-
misk balans. Tranemo kommun har uppnått kravet varje 
enskilt år sedan införandet år 2000.

Gynnande dom i hovrätten
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. Domen överklagades 
till hovrätten som avgjorde ärendet under 2008, helt i 
linje med kommunens yrkanden, vilket innebär att ingen 
kostnad faller ut för kommunen. Dödsboet har begärt 
prövningstillstånd hos Högsta Domstolen. Det är ännu 
inte fattat beslut om prövningstillstånd ska beviljas.
 
 

2009 2008
Kortfristiga åtaganden
Individuell del 12,2 11,0

Särskild löneskatt 3,0 2,7

Summa 15,2 13,7

Långfristiga åtaganden
Avsättning 227,0 218,6

Särskild löneskatt 55,0 53,1

Summa 282,0 271,7

Total 297,2 285,4

Placeringar
Bokfört värde 0,0 0,0

Marknadsvärde 0,0 0,0

2010 2009
Tranemo kommun
Kommun 21,00 21,00

Region 10,45 10,45

31,45 31,45

Genomsnitt i länet
Kommun 21,58 21,48

Region 10,45 10,45

32,03 31,93

Genonsnitt i riket
Kommun 20,74 20,72

Region/landsting 10,82 10,80

31,56 31,52

2009
Årets resultat enligt resultat-
räkning

317

Pensionskostnader - avsteg från 
blandmodellen

7 873

Avstämning balanskravet 8 190

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

Ökade personalkostnader 1 % - 4,1

Tio heltidstjänster + / - 3,9

Minskad likviditet med 10 mkr - 0,1

Höjda marknadsräntor med 1 % + 0,7

Förändrar utdebitering med 1 kr + / - 20,0

Pensionsåtaganden, mkr

Kommunalskatt

Balanskravsavstämning, tkr
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E 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 (2009: ca 7,5 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 2009.
 
Kommunens soliditet, om man undantar effekterna av 
kommunens funktion som internbank, har minskat med 
2,8 procentenheter jämfört med förra årsskiftet. Att solidi-
teten minskat, trots ett positivt ekonomiskt resultat, beror 
på mycket omfattande investeringar under året. Omfat-
tande investeringar är också orsaken till att det beslutade 
målet att alla investeringar skall självfinansieras över 
tid inte har uppnåtts under den senaste femårsperioden. 
Även om man blickar tillbaka över en så lång period som 
tio år är självfinansieringsmålet inte uppnått. Sett över 
den senaste tioårsperioden (1999-2009) har 67 procent av 
investeringarna finansierats 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 kapitalkostnaderna till följd av 
dessa investeringar täcks av ökade avgiftsintäkter. Inves-
teringarna 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 minska 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 verksam-
heten. Klarar kommunen av detta kommer framtida 
generationer kommuninvånare att få samma finansiella 
förutsättningar som dagens generation. Deras ekono-
miska 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 
förutsättningen för att kommunens verksamhet ska 
kunna fortsätta utvecklas i önskad riktning.

 
Ökad optimism men ändå väntas svag ekono-
misk utveckling de närmaste åren
Under senare tid har det skett en betydande omsväng-
ning i hushållens och företagens förväntningar om den 
ekonomiska utvecklingen - optimismen inför framtiden 
har gradvis skruvats upp. Fallet i sysselsättningen har 
dessutom stannat av och ser inte ut att bli så omfattande 
som tidigare befarats. Det finns därmed relativt goda 
förutsättningar för en ganska snabb ekonomisk återhämt-
ning. I det litet längre perspektivet är Sveriges utsikter 
dock väldigt beroende av den internationella utveckling-

en. En fortsatt måttlig tillväxt internationellt begränsar 
utvecklingen i Sverige.

Trots den mer optimistiska synen på den ekonomiska 
utvecklingen förväntas skatteunderlaget ändå utvecklas 
relativt svagt under några år. Ökningstakten är dock hög-
re än de prognoser som låg till grund för kommunens 
budget för 2010-2012. De ekonomiska förutsättningarna 
för de närmaste åren är därmed förbättrade jämfört med 
tidigare bedömning. Ett orosmoln inför framtiden är dock 
befolkningsutvecklingen. Under 2009 minskade invånar-
antalet i Tranemo kommun med 99 invånare. 

Under större delen av 2000-talet har nämnderna, åtmin-
stone sammantaget, lyckats hålla sig inom givna ekono-
miska ramar. Under 2008 och 2009 har dock nämnderna 
sammantaget redovisat förhållandevis stora underskott 
mot budget. 2008 handlade det om drygt sju miljoner 
kronor, 2009 uppgår underskottet till 5,7 mkr. Det finns 
förklaringar till att budgetutfallet försämrats, 2008 hand-
lade det bland annat om höga löneökningar inom Kom-
munals avtalsområde, det handlar förstås om effekter av 
lågkonjunkturen och det finns även andra orsaker. Nu är 
det dock viktigt att åtgärder vidtas och att verksamheten 
anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. Att nämn-
derna har en god budgetföljsamhet är självklart en viktig 
förutsättning för att klara balansen mellan intäkter och 
kostnader i tider med svagare ekonomisk utveckling. Det 
är de ekonomiska förutsättningarna som sätter gränserna 
för verksamheten.

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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Anslagsbindningsområde Bokslut 
2008

urspr bud- 
get 2009

Justering 
budget

Budget 
2009

Bokslut 
2009

Avvikelse 
2009

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige - 1 430 - 2 531 360  - 2 171 - 1 289 882

Räddningstjänst - 8 435 - 8 643 0 - 8 643 - 8 643 0

Kommunstyrelsen inkl samhälls-
byggnadsavdelningen

- 87 847 - 85 696 2 243 - 83 453 - 82 463 990

Lokalförsörjning - 17 683 - 17 842 - 1 837 - 19 679 - 19 143 536

VA-verksamhet - 661 - 584 0 - 584 - 584 0

Avfallshantering 90 0 0 0 0 0

Fjärrvärme - 896 0 0 0 872 872

Summa kommunstyrelsen - 116 862 - 115 296 766 - 114 530 - 111 250 3 280

Summa bildningsnämnden - 222 441 - 229 099 - 174 -229 273 - 228 738 536

Summa individ- och familjenämnden - 17 148 - 17 594 - 481 - 18 075 - 20 418 - 2 343

Summa omsorgsnämnden - 148 640 - 148 656 - 106 - 148 762 - 155 818 - 7 057

Summa miljö- och byggnämnden - 877 - 1 050 - 5 - 1 055 - 1 136 - 81

Finansförvaltningen 512 938 513 674 0 513 674 517 678 4 004

Total 6 969 1 979 0 1 979 317 - 1 661

DRIFTREDOVISNING – 
Nettokostnader per anslagsbindningsområde (tkr)
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Bokslut 
2008

urspr bud-
get 2009

Tilläggs-
ansl/omb

Budget 
2009

Bokslut 
2009

Avvikelse 
2009

Projektredovisning

Ombyggnad Tranängskolan 24 262 19 000 2 723 21 723 23 592 - 1 869

Ombyggnad Tranängskolan 5-6 mm 0 4 000 0 4 000 2 350 1 650

Tranäng hus L, förskola 0 0 0 0 511 - 511

Tillbyggn Dalstorps idrottshall 451 1 100 689 1 789 1 979 - 190

Groventréer Björkhagen 137 500 528 1 028 1 365 - 337

Omb kök Dalstorpskolan 12 002 4 500 -3 954 546 1 277 - 731

Energibesparande åtgärder (bidrag) 2 219 1 000 - 1 417 - 417 421 - 837

Ombyggnad Sveaborg 0 0 200 200 185 15

Fjärrvärme Tranemo - 669 0 3 254 3 254 2 460 794

Fjärrvärme Dalstorp - 1 179 0 - 1 362 -1 362 422 - 1 784

Fjärrvärme Limmared 7 471 8 000 3 341 11 341 17 298 - 5 956

Utbyggnad återvinningscentral 355 0 6 088 6 088 2 347 3 741

Förnyelse VA-ledningsnät 956 0 3 560 3 560 3 151 409

Grus och asfalt på banvallar 2 581 800 887 1 687 3 158 - 1 471

Belsyninsanläggningar 1 183 2 500 328 2 828 4 542 - 1 715

VA industriområde RV 27 1 624 0 0 0 636 - 636

Överföringsledningar 3 412 2 200 898 3 098 8 803 - 5 704

Pumpstationer och VA-verk 8 200 3 300 1 347 4 647 5 755 - 1 108

Övrigt kommunstyrelsen 17 643 11 085 - 5 196 5 889 291 5 598

Delsumma 80 649 57 985 11 915 69 900 80 542 - 10 642

Gatubyggnadsavgifter - 34 - 100 0 - 100 0 - 100

Anslutningsavgifter - 4 - 500 0 - 600 - 496 - 104

Delsumma - 38 - 600 0 - 600 - 496 - 104

Summa kommunstyrelsen 80 611 57 385 11 915 69 300 80 046 - 10 745

Inventarier bildningsnämnden 3 600 4 300  4 074 8 374 2 440 5 933

Inventarier  individ- och familjenämnden 0 0 4 4 0 4

Inventarier omsorgsnämnden 1 587 975 - 261 714 596 118

Försäljning av anläggningstillgångar
Markförsäljning - 240 - 200 0 - 200 78 - 278

Summa - 240 - 200 0  - 200 78 - 278

Köp av anläggningstillgångar
Markförvärv 0 750  1 279 2 029 5 281 - 3 253

Summa 0 750 1 279 2 029 5 281 - 3 253

Totalt 85 557 63 210 17 011 80 221 88 442 - 8 221

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)



25

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E

Tkr utfall 
t o m 2008

utfall 2009 Totalt 
utfall

Budget 
t o m 2008

Budget 
2009 exkl 
ombudg

Total  
budget

Ombyggnad Tranängskolan 80 926 25 942 106 868 82 350 23 000 105 350

Omb kök Dalstorpskolan 13 004 1 277 14 281 9 050 4 500 13 550

Fjärrvärme Tranemo 49 443 2 460 51 903 52 709 0 52 709

Fjärrvärme Dalstorp 17 512 422 17 934 16 150 0 16 150

Fjärrvärme Limmared 6 659 17 928 23 957 10 000 8 000 18 000

Förnyelse VA-ledningsnät 3 024 3 151 6 175 4 200 2 385  6 585

Grus och asfalt på banvallar 5 414 3 158 8 572 6 300 800 7 100

Belsyninsanläggningar 1 773 4 542 6 315 2 100 2 500 4 600

Åtgärder enl VA-strukturplan 16 255 14 557 30 812 18 500 5 500 24 000

Kommentarer
Investeringsbudgeten för 2009 var liksom tidigare år 
mycket omfattande. Inklusive tilläggsanslag uppgick 
de budgeterade investeringarna till 80,2 mkr. Utfallet 
av årets investeringar, 88,4 mkr, innebär att budgeten 
överskrids med 8,2 mkr. Investeringsvolymen 2009 (men 
även 2008) ligger på en mycket högre nivå än de senaste 
åren. Investeringsutfallet 2009 är ca 8 mkr högre än vad 
som prognostiserades vid senaste budget- och verksam-
hetsuppföljningen.
En stor del av investeringsbudgeten är fördelad på ett 
fåtal projekt (belopp i tkr):

Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas nedan. 
Utfallet uppgick till 66,2 mkr av de budgeterade  
56,4 mkr d v s ca 117 %. Samtliga projekt utom utbyggnad 
av återvinningscentralen och förnyelse VA-ledningsnät 
visar en negativ avvikelse. Budget och utfall avseende 
fjärrvärme i tabellen nedan omfattar Tranemo, Dalstorp 
samt Limmared. Totalt redovisas en negativ avvikelse på 
9,8 mkr för nedanstående projekt. De största avvikelserna 
återfinns på Åtgärder enligt VA-strukturplan (-6,8 mkr) 
samt Fjärrvärme (-6,9 mkr). Ombyggnaden av Tranäng-
skolan uppvisar en mindre avvikelse mot budget 2009.

Benämning Budget
Ombyggnad Tranängskolan 25 723

Fjärrvärme 13 234

Utbyggnad återvinningscentral 6 088

Förnyelse VA-ledningsnät 3 560

Åtgärder VA-strukturplan inkl överförings-
ledningar och pumpstationer

7 745

Summa 56 350

Benämning utfall
Ombyggnad Tranängskolan 25 942

Fjärrvärme 20 180

Utbyggnad återvinningscentral 2 347

Förnyelse VA-ledningsnät 3 151

Åtgärder VA-strukturplan inkl överförings-
ledningar och pumpstationer

14 557

Summa 66 177

Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2009.
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Antalet anställda har minskat från föregående år och 
uppgår nu till 1 060 personer. Antalet årsarbetare 2009 
uppgår till 948. 

Sjukfrånvaron har gått ner en halv procentenhet under 
2009 och ligger nu på mycket låga 3,9 %. Andelen lång-
tidssjukfrånvaro har också minskat avsevärt och ligger 
nu på 38,9 %. 

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

Enligt redovisningslagstiftningen ska alla arbetsgivare 
som har fler än tio anställda lämna uppgifter om sjuk-
frånvaron i sin årsredovisning. Det handlar om den 
totala sjukfrånvaron samt om sjukfrånvaron för kvin-
nor respektive män och olika åldersgrupper. Härutöver 
skall också långtidssjukfrånvaron redovisas. Syftet med 
lagstiftningen är att ge underlag för och uppmuntra till 
aktiva åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet. 

Alla uppgifter som redovisas har mätdatum 30 november 
om inget annat anges. 

Antal anställda
Antalet anställda 2009 uppgick till 1 060 vilket är en 
minskning från föregående år. I denna siffra ligger 
månadsavlönade inklusive vilande, dock inte vikarier 
för annan befattning. Den faktiskt arbetade tiden i kom-
munen motsvarar 948 årsarbetare eller heltider, vilket är 
en minskning med 10 heltider från 2007. Jämförelseupp-
gifterna för 2008 har tyvärr visat sig vara felaktiga och 
redovisas därför inte.

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

Andelen kvinnor och män
Andelen män av det totala antalet anställda är oförändrat 
från föregående år. 

Heltid och deltid
Andelen heltidsanställda har inte förändrats från föregå-
ende år.

När det gäller antalet timavlönade så betalades i januari 
2010 ut timlön till 177 personer vilket är en minskning 
med 17 % från 2009 då 213 personer erhöll timlön. 2008 
betalades timlön ut till 165 personer. I januari 2007 och 
2006 utbetalades timlön till 159 respektive 196 personer. 

Personalkostnader, mkr
2009 414,4 

2008 398,2

2007 380,4

2006 363,5

Andelen kvinnor  och män av totala antalet 
anställda

2009 2008 2007
Män 17,1 % 17,1 % 16,2 %

Kvinnor 82,9 % 82,9% 83,8 %

Antal årsarbetare/heltider
2009 948

2008 -

2007 958

Antal anställda
2009 1 060

2008 1 074

2007 1 072

Kontoklass 5, exkl effekter av grundändring avseende pensionskostna-
der (2006 och 2007)

Heltid och deltid
2009 2008 2007

Heltid 53 % 53 % 49 %

Deltid 47 % 47 % 51 %

Medelålder och medelanställningslängd
Ålder Medelanst.längd

2009 2008 2009 2008
Män 47,7 48,6 10,8 11,6

Kvinnor 45,9 46,5 13,7 13,8

Totalt 46,2 46,9 13,1 13,4
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Andelen tillsvidareanställda har ökat med en procent-
enhet från föregående år. På två års sikt har andelen 
tillsvidareanställda ökat från 85 till 88 procent.

Åldersstruktur
Åldersstrukturen hos de anställda i kommunen har inte 
förändrats nämnvärt sedan föregående år. Andelen an-
ställda som är 50 år eller äldre har dock ökat en och en 
halv procentenhet och uppgår nu till 47 %. Vid en jämfö-
relse med 2007 framgår att det har skett en mycket tydlig 
förskjutning i åldersstrukturen mot allt färre medarbe-
tare under 30 år. Medelåldern hos de anställda sjunker 
dock 2009, från 46,9 år under 2008 till 46,2 år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Tranemo kommun är fortsatt låg i jämfö-
relse med genomsnittet för landets kommuner. 

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat kraftigt de 
senaste åren. 2009 uppgår sjukfrånvaron till 3,9 %, vilket 
är 0,5 procentenheter lägre än 2008. Jämfört med 2007 är 
sjukfrånvaron 1,6 procentenheter lägre.

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

Långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska i nästan lika 
hög takt som föregående år. Andelen med sjukfrånvaro 
som är 61 dagar eller mer hamnar under 2009 på 38,9 %.

Fyllnads- samt övertid
Kostnaderna för fyllnads- och övertidsersättning har 
minskat med 1 mkr från föregående års förhållandevis 
höga siffra.

Anställningsform
2009 2008 2007

Tillsvidare 88 % 87 % 85 %

Visstid 12 % 13 % 15 %

Åldersstruktur i procentuell andel
Ålder 2009 2008 2007
- 29 9,4 9,6 21,7

30 - 49 44,4 44,9 40,0

50 - 47,0 45,5 38,3

Genomsnittlig  sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder
Ålder 2009 2008 2007
- 29 2,9 3,1 3,0

30 - 49 4,0 4,5 6,4

50 - 4,1 4,7 5,2

Summa 3,9 4,4 5,5

Genomsnittlig  sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön

2009 2008 2007
Män 1,8 2,2 3,5

Kvinnor 4,4 4,9 6,0

Summa 3,9 4,4 5,5

Andelen av den sjukskrivna tiden som 
är långtidssjukskrivning (61 dagar och 
mer)

2009 2008 2007
Män 23,3 39,7 55,7

Kvinnor 40,3 49,1 64,1

Summa 38,9 48,3 63,1

Fyllnads- samt övertid, mkr
2009 6,2

2008 7,2

2007 5,4

2006 5,6
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Miljöarbetet 2009
Tillsyns- och kontrollarbete inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedel och djurskydd bedrevs under året 
med stöd av upprättade tillsyns- och kontrollplaner. 

2009 fortsatte klimatet att vara i fokus. Riksdagen antog 
en ny klimatproposition och vår egen region, Västra 
Götalandsregionen fastslog en klimatstrategi, år 2050 ska 
regionen vara oberoende av fossila bränslen. 

Det miljöstrategiska arbetet koncentrerades kring Sjuhä-
rads miljöstrategiska nätverk.

Nordiska cykelbyar-projektet startade
Nordiska cykelbyar är ett EU-projekt som syftar till att 
främja cykeln som transportmedel. Projektet kommer att 
pågå fram till 2012 och bidraget är på en miljon svenska 
kronor. Drygt hälften av medlen går till cykelfrämjande 
åtgärder som information, konsulthjälp och inköp av 
utrustning. Projektet ska mynna ut i en cykelplan som 
består av två delar, en strategisk del med mål och syfte 
samt en handlingsplan där man talar om hur målen ska 
uppnås. 

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 alter-
nativ såsom fjärrvärme och pellets. 2009 har ungefär 
12 000 m2 av fastigheterna konverterats. Sammanlagt 
skall 25 000 m2 yta ha konverteras. När samtliga fastig-
heter har konverterats kommer kommunens koldioxidut-
släpp ha sänkts med omkring 950 ton totalt. 

Spillvärme blir fjärrvärme
Kommunen påbörjade 2008 arbetet med att tillvarata 
spillvärme från Ardagh Glass i Limmared och därmed 
ersätta olja och el för uppvärmning av bostäder och 
industrier. Arbetet med att koppla på nya kunder fort-
går. Transitledningen är på plats och 46 fastigheter har 
anslutits. Under vintern pågår arbetet med anslutning i 
fastigheterna och våren 2010 när det åter blir möjligt att 
schakta kommer ledningsarbetet att fortsätta. Ytterligare 
26 serviser är planerade. Ledningsrättsförhandlingar är 
klara och ansökan behandlas av Lantmäteriet. Koldi-
oxidbesparingen beräknas bli 1 917 ton enligt Tranemo 
kommuns KLIMP-ansökan.

Cykelutmaningen och Cykelkampen
Under 2009 har ungefär 60 barn deltagit i Cykelkampen. 
I projektet Cykelutmaningen deltog 55 personer. Flest lag 
fanns internt i kommunen. 

Poolcyklar
Kommunen har beslutat att tillvarata skrotcyklar och re-
novera upp dem i ett trafiksäkert skick för att fler enheter 
skall få poolcyklar. Under 2009 delade kommunen ut ca 
20 stycken poolcyklar.

Ekoturism
Mycket kan göras inom området för att skapa en hållbar 
turism, men också för att öka kvalitén på olika produk-
ter, vilket kan öka företagens konkurrensförmåga. Ett 
inledande seminarium ägde rum 2009 och under 2010 
fortsätter arbetet med ekoturism för att skapa hållbara, 
ekonomiskt lönsamma produkter.

Lokala utvecklingsplaner
Nio byalag ska förbättra sina utvecklingsplaner. Planerna 
ska bland annat genomsyras av mer av miljötänkande. 
Detta blir möjligt genom projektet Lokala planer, som 
drivs över hela Sjuhärad med stöd av Leader.

Gemensamt miljöarbete och gemensamma 
miljömål
Resultatet av vårt gemensamma miljöarbete redovisas 
nedan utifrån sex av de 16 nationella miljömål som 
riksdagen slagit fast. Varje rubrik utgör ett nationellt 
miljömål.

Frisk luft
Mätningarna i Björkered; mellan Ambjörnarp och Tra-
nemo, visar på fortsatt minskning av svavelnedfall i kom-
munen. Kväveutsläppen ligger dock fortfarande kvar på 
lika höga siffror som vid mätningarnas början på 80-talet. 
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 Am-
björnarp kommer leda till minskad pendling med bil och 
därmed reducerade kväveutsläpp.

Nedfall Björkered, 2003-2008, kg/ha
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Trots att det sura nedfallet minskar krävs fortfarande re-
lativt 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 2003-2009, ton kalk

Ingen övergödning
Knappt hälften av Tranemo kommuns invånare har av-
lopp kopplat till reningsverket i Tranemo centralort. Den 
andelen planeras att öka under kommande år. Utsläppen 
av övergödande ämnen som fosfor och kväve har ökat de 
senaste åren när fler hushåll har anslutits till reningsver-
ket.

Från övriga reningsverk är utsläppen av övergödande 
ämnen små, eftersom antalet anslutna hushåll är betyd-
ligt färre.

Kväveutsläpp Tranemo reningsverk 
2003-2008, ton

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 gjorts och de första åtgärder-
na utfördes under 2009 för att återställa lämpliga lekom-
råden för öringen. 

Ett rikt växt- och djurliv
I ett område mellan Ambjörnarp och Tranemo finns Sju-
härads enda kända förekomst av sandödla, en värmekrä-
vande relikt som hittat en tillflyktsort utefter en banvall. 
Åtgärder har utförts för att rädda denna hotade arts 
fortsatta existens i vår bygd.

Naturvårdsbränning har utförts på Tåstarps ängar och på 
Snaråsatorp i syfte att gynna den biologiska mångfalden. 

God bebyggd miljö 
Kommunen har i samarbete med Naturskyddsföreningen 
utvecklat den naturstig som går genom Tåstarps ängar 
söder om Tranemo tätort. Den tidigare anlagda spången 
har kompletterats med en plattform som ska rymma en 
mindre skolgrupp vid naturundervisning i området. 
Syftet med hela naturstigsprojektet är att öka intresset 
och förståelsen för vår naturmiljö. Projektet har delvis 
bekostats med medel från Naturvårdsverket. 

86 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 vil-
ket kan tyda på ökad sopsortering.

Andel hushåll med kompostering, procent
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Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2009 2008 2009 2009 2008

Verksamhetens intäkter 1, 10 187,6 171,2 135,8 145,1 133,5

Verksamhetens kostnader 1, 10 - 640,4 - 618,5 - 604,9 - 614,6 - 593,8

Avskrivningar 11 - 43,5 - 34,0 - 31,9 - 32,0 - 28,4

Verksamhetens nettokostnader - 496,2 - 481,3 -500,9 - 501,4 - 488,7

Skatteintäkter 12 404,8 397,9 414,2 404,8 397,9

Generella statsbidrag 12 97,2 97,4 91,9 97,2 97,4

Finansiella intäkter 2, 13 1,5 1,4 1,9 1,9 2,3

Finansiella kostnader 2, 14 - 4,5 - 9,1 - 5,0 - 2,2 - 1,9

Årets resultat 2,7 6,3 2,0 0,3 7,0

FINANSIERINGSANALyS, MKR
Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2009 2008 2009 2008

Drift
Verksamhetens intäkter 1, 10 187,1 171,2 145,1 133,5

Verksamhetens kostnader 1, 10 - 644,4 - 618,5 - 614,6 -593,8

Skatter, generella statsbidrag 12 501,9 495,3 501,9 495,3

Finansiella intäkter 2, 13 1,5 1,4 1,9 2,3

Finansiella kostnader 2, 14 - 4,5 - 9,1 - 2,2 - 1,9

Justering rörelsekapital 3, 15 11,6 2,7 10,2 2,8

Driftsnetto 53,2 42,9 42,5 38,2

Investeringar
Inköp av värdepapper 16 - 0,4 - 0,2 0,0 - 7,4

Avyttrade värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar, maskiner och inventarier 4, 17 - 7,8 - 9,8 - 6,2 - 9,6

Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar, fastigheter, anläggningar 4, 17 - 122,1 - 106,2 - 83,0 - 76,2

Avyttrade fastigheter, anläggningar 5, 18 3,9 1,5 0,1 0,2

Investeringsnetto - 126,4 - 114,8 - 89,1 - 93,0

Finansiering
Utlåning 19 0,0 - 25,6 - 43,3 - 25,6

Återbetald utlåning 19 0,1 0,5 0,1 0,5

Upplåning 20 75,5 65,6 85,0 40,0

Amortering 20 - 8,7 - 0,4 0,0 - 0,4

Justering rörelsekapital 6, 21 43,3 4,8 27,6 10,3

Finansieringsnetto 110,2 44,9 69,4 24,8

Förändring av likvida medel 37,0 - 27,0 22,8 - 30,0
Jämförelsestörande poster

Tillfälligt konjunkturstöd 2010 - 11,3 0,0 - 11,3 0,0

Förändring likvida medel efter justering 
för jämförelsestörande poster 25,7 - 27,0 11,5 -  30,0
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Not Koncernen Kommunen

Tillgångar 091231 081231 091231 091231

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 22 795,1 707,2 555,4 497,0

Maskiner och inventarier 23 28,4 29,2 23,6 24,8

Summa 823,5 736,4 578,9 521,8

Finansiella anläggningstillgångar 7, 24 3,1 2,8 94,5 51,4

Summa anläggningstillgångar 826,5 739,2 673,5 573,1

Omsättningstillgångar
Förråd mm 25 1,6 1,9 1,0 1,1

Fordringar 26 33,8 42,2 36,6 41,6

Kassa och bank 27 58,6 21,6 41,4 18,6

Summa omsättningstillgångar 8 94,0 65,7 79,0 61,3

Summa tillgångar 920,6 804,9 752,5 634,4

Eget kapital, avsättningar, skulder

Eget kapital, 28 166,9 166,2 154,2 153,9
därav årets resultat 2,7 6,3 0,3 7,0

Avsättningar
Avsättningar pensioner 29 282,0 271,7 282,0 271,7

Andra avsättningar 30 23,1 21,8 20,2 20,3

Summa 305,1 293,5 302,2 292,0

Skulder
Långfristiga skulder 9, 31 291,9 213,5 150,0 65,0

Kortfristiga skulder 9, 32 156,6 131,6 146,1 123,6

Summa 448,5 345,1 296,1 188,6

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 920,6 804,9 752,5 634,4

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, panter och därmed 
jämförliga säkerheter 33 0,7 0,8 141,2 150,1

Övriga ansvarsförbindelser 34 6,7 5,3 6,7 5,3

Summa 7,4 6,1 147,9 155,4
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Koncernen 2009 2008

Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader
Eliminering

koncerninterna intäkter - 9 915 - 10 182

Koncerninterna kostnader 11 922 11 776

Elimineringsdifferens 2 007 1 594

Pga olikheter i redovisningsprinciper elimineras större 
kostnader än intäkter

Not 2
Finansiella intäkter och och kostnader
Eliminering

av koncerninterna finansiella 
intäkter - 717 - 1 102

av koncerninterna finansiella 
kostnader 717 1 102

Elimineringsdifferens 0 0

Not 3
Justering av rörelsekapitalets förändring
Tranemo kommun 10 188 2 821

Tranemobostäder avsättning 
uppskjuten skatt 1 444 - 154

Summa 11 632 2 667

Not 4
Investeringar
Maskiner och inventarier

Tranemo kommun - 6 210 - 9 647

Tranemobostäder AB - 1 482 - 192

Tranemo Utvecklings AB - 92 0

Summa - 7 783 - 9 838

Fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun - 83 000 - 76 151

TBAB - 597 - 290

TUAB - 44 209 - 29 799

Elimineringsdifferens 5 687 0

Summa - 122 119 - 106 239

Not 5
Avyttrade fastigheter och anläggningar
Tranemo kommun 79 240

TBAB 4 000 1 251

TUAB 4 958 0

Elimineringsdifferens - 5 119 0

Summa 3 917 1 491

2009 2008

Not 6
Justering av rörelsekapitalets förändring
Tranemo kommun 27 596 10 332

TBAB 5 403 - 4 632

TUAB 12 342 664

Elimineringsdifferens - 2 007 1 234

Summa 43 334 7 598

Not 7
Finansiella anläggningstillgångar
Tranemo kommun 94 540 51 352

TBAB 840 452

Eliminering av koncerninterna poster

Långfristiga skulder - 81 300 - 38 000

Aktiekapital - 11 000 - 11 000

Summa finansiella anlägg-
ningstillgångar

3 081 2 804

Not 8
Omsättningstillgångar
Tranemo kommun 79 042 61 338

TBAB 7 131 3 700

TUAB 11 782 1 217

Eliminering av koncerninterna poster

Tranemo kommun kortfr 
fordringar - 3 928 -156

TBAB kortfr fordringar 0 - 190

TUAB kortfr fordringar 0 - 236

Summa omsättningstillg. 94 026 65 673

Not 9
Skulder
Långfristiga skulder
Tranemo kommun 150 000 65 000

TBAB 139 772 148 502

TUAB 73 925 38 000

Eliminering av koncerninterna poster

TBAB 0 0

TUAB - 71 800 - 38 000

Summa långfr skulder 291 897 213 502

Kortfristiga skulder
Kommunen 146 119 123 571

TBAB 12 124 6 926

TUAB 11 829 1 700
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2009 2008

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen 0 - 426

TBAB - 3 732 - 48

TUAB - 9 696 - 108

Summa kortfr skulder 156 644 131 615

Summa skulder 448 540 345 117

Kommunen

Not 10
Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Nämndrelaterade intäkter 183 893 160 645

Avgår interna intäkter - 38 374 - 28 964

Fastighetsförsäljning - 370 1 776

Summa intäkter 145 149 133 456

Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostn - 701 249 - 666 608

Därav personalkostnader - 414 437 - 394 083

Avgår interna kostnader 38 374 28 964

Avgår kapitalkostnader 55 655 49 285

Pensionsförs lösn för kompl 
ålderspension - 1 274 - 256

Pensionsutbetalningar - 8 189 - 7 930

Indiviuell del pensioner - 12 978 - 11 158

Pensionsavsättningar - 7 806 - 1 196

Kalkyl kompl pension (PO) 30 150 22 860

Löneskatt pensioner - 7 138 - 5 205

Övr verksamhetskostnader - 107 - 2 509

Summa kostnader - 614 561 - 593 754

Not 11
Avskrivningar
Avskrivningar enl plan - 31 971 - 28 425

Nedskrivningar 0 0

Summa avskrivningar - 31 971 - 28 425

Not 12
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatt 418 586 401 544

Slutavräkning 412 - 784

Preliminär avräkning - 14 218 - 2 839

404 780 397 921

2009 2008

Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag 89 073 86 656

Kostnadsutjämning 6 452 12 511

Avgift till LSS-utjämning - 10 441 - 11 864

Regleringsavgift - 5 744 - 5 381

Kommunal fastighetsavgift 17 812 15 456

97 152 97 378

Summa skatter och stats-
bidrag 501 932 495 298

Avräkingsbelopp per invånare
Slutavräkning 36 - 67

Preliminär avräkning - 1 212 - 242

Summa - 1 176 - 309

Not 13
Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 95 828

Räntor på långfristig utlåning 744 1 102

Räntebidrag 117 125

Kommunalborgen 263 263

Utdelning på aktier och 
andelar 1 - 68

Övriga finansiella intäkter 727 67

Summa finansiella intäkter 1 946 2 316

Not 14
Finansiella kostnader
Kostnadsräntor lån - 1 514 - 1 008

Ränta pensionsskuld - 647 - 869

Övriga finansiella kostnader - 17 - 46

Summa finansiella
kostnader - 2 178 - 1 923

Not 15
Justering av rörelsekapitalets förändring
Avsättning pension 10 347 2 356

Avsättning deponier - 159 465

Summa justering 10 188 2 821

Not 16
Inköp av värdepapper
Aktier Tranemobostäder AB 0 - 3 500

Aktier Tranemo Utvecklings 
AB 0 - 4 000

Emission Kommuninvest 0 69

Summa 0 - 7 431
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2009 2008

Not 17
Investeringar
Maskiner och inventarier - 6 211 - 9 647

Fastigheter och anläggningar - 83 000 - 76 151

Summa investeringar - 89 211 - 85 797

Not 18
Avyttrade fastigheter och 
anläggningar

78 240

Not 19
utlåning
Vidareutbidlning barnskötare - 24 - 24

Tranemo Utvecklings AB - 43 300 - 25 600

Summa utlåning - 43 324 - 25 624

Återbetald utlåning
Vidareutbildning barnskötare 136 87

Borås kommun RV 27 0 430

Summa återbetald utlåning 136 517

Not 20
upplåning
Reverslån Kommuninvest 85 000 40 000

Summa upplåning 85 000 40 000

Amortering
Borås kommun RV 27 0 - 430

Summa amortering 0 - 430

Not 21
Justering av rörelsekapitalets förändring
Förråd mm 40 111

Fordringar 5 007 5 736

Kortfristiga skulder 22 548 4 484

Summa justering 27 596 10 332

Not 22
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 497 004 442 944

Nyanskaffningar 82 922 75 910

Årets avskrivningar - 24 567 - 21 850

Nedskrivningar 0 0

utgående bokfört värde 555 359 497 004

Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 833 283 750 368

Ackumulerade avskrivningar - 277 924 - 253 364

555 359 497 004

2009 2008

Anskaffningsvärde
Markreserv 5 294 4 614

Verksamhetsfastigheter 612 012 563 383

Fastigheter för affärsverk-
samhet 127 173 106 942

Publika fastigheter 56 655 48 025

Fastigheter för annan 
verksamhet 31 598 26 854

Övriga fastigheter 551 551

833 283 750 368

Ackumulerade avskrivningar
Verksamhetsfastigheter 195 852 177 725

Fastigheter för affärsverk-
samhet 40 408 36 792

Publika fastigheter 25 169 23 579

Fastigheter för annan 
verksamhet 16 495 15 268

277 924 253 364
I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående

Not 23
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 24 755 21 683

Nyanskaffningar 6 211  9 647

Årets avskrivningar - 7 401 - 6 575

Nedskrivningar 0 0

utgående bokfört värde 23 564 24 755

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 68 958 62 741

Ackumulerade avskrivningar - 45 394 - 37 986

23 564 24 755

Not 24
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i kommu-
nens koncernföretag 11 000 11 000

Aktier och andelar i övrigt* 2 007 2 007

Vidareutbildning barnskötare 234 346

Tranemo Utvecklings AB 81 300 38 000

Summa 94 540 51 352

* 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 2009-12-31 till 661 tkr.
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2009 2008

Not 25
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Oljeförråd 249 409

Orrefors kristallskål 10 10

Konstverk 14 14

Exploateringsfastigheter som 
ska avyttras 769 649

Summa 1 042 1 082

Not 26
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 385 15 761

Interimsfordringar 11 359 19 278

Övriga kortfristiga fordringar 13 881 6 593

Summa kortfr fordringar 36 624 41 631

Not 27
Kassa och bank
Kassa 1 1

Bank 41 375 18 623

Summa kassa och bank 41 376 18 624

Not 28
Eget kapital
Ingående eget kapital 153 851 146 882

Årets resultat 317 6 969

utgående eget kapital 154 168 153 851

Anläggninggskapital
Anläggningstillgångar 673 460 573 111

Långfr skulder, avsättningar - 452 215 357 027

Summa anläggningskapital 221 245 216 084

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar 79 042 61 338

Kortfristiga skulder - 146 119 - 123 571

Summa rörelsekapital - 67 077 - 62 233

Summa eget kapital 154 168 153 851

Not 29
Avsättning för pensioner
Ingående avsättning 271 963 269 337

Utbetalningar - 8 181 - 7 953

Intjänade pensioner 1 592  1 732

Ränte- och basbelopps-
uppräkning 15 044 10 009

Förändring av löneskatt 2 020 460

Övriga poster - 128 - 1 892

utgående avsättning 282 040 271 693

Aktualiseringsgrad 74 % 71,6 %

2009 2008

Intjänat t o m 1997 208 567 202 231

Förmånsbestämd ålders
pension 13 774 11 785

PA-KL pensioner 3 654 3 520

Särskild avtalspension 0 79

Efterlevandepension 981 1 034

Pensionsavsättning 226 976 218 649

Särskild löneskatt 55 064 53 044

Pensionsavsättning inkl. 
löneskatt

282 040 271 693

Årets avsättning 98 - 1 470 1 564

Avsättning löneskatt 98 - 357 381

Finansiell kostnad 98 - 647 869

Aårets avsättning - 97 6 336 - 368

Avsättning löneskatt - 97  1 537 - 90

10 347 2 356

Not 30
Avsättningar
Gudarp 7 279 7 665

Änglarp 12 896 12 669

20 175 20 334

Ingående avsättning 20 334 19 869

Årets avsättning 750 750

Utgifter under året - 909 - 285

utgående avsättning 20 175 20 334

Not 31
Låneskuld
Ingående låneskuld 65 000 25 000

Nyupplåning under året 85 000 65 000

Årets amorteringar 0 25 000

Summa låneskuld 150 000 65 000

Genomsnittsränta 1,14 % 3, 85 %

Operationella leasingavtal
Avgifter inom ett år 1 208 866

Avgifter senare än ett år men 
inom fem år 4 830 3 465

Avgifter senare än fem år 0 0

Finansiella leasingavtal
Tranemo kommun har inga finansiella leasingavtal
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2009 2008
Not 32
Kortfristiga skulder
Individuell del, pensioner 12 192 11 065

Individuell del, löneskatt 2 958 2 684

Leverantörsskulder 37 143 39 796

Semesterlöneskuld 28 355 27 166

Övertidsskuld 2 181 2 365

Interimsskulder (inkomstför-
skott, utgiftsrester) 63 040 39 893

Övriga kortfristiga skulder 2 183 2 117

Resultatfond VA - 2 705 - 2 571

Resultatfond renhållning 774 1 055

Summa kortfristiga skulder 146 119 123 571

Not 33
Borgensförbindelser
Helägda/delägda bolag 140 502 149 232

Egna hem och småhus 696 821

Summa borgensförbind. 141 198 150 052

Tranemo kommun har i november 2001, KF § 86, ingått en solida-
risk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbin-
delser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur 
ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt 
infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker 
efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Tranemo kommun hade vid års-
skiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till
0,24 procent.

Not 34
Förvaltade stiftelser
F A Nordqvists Donation 657 668

Brunkes Donation 82 85

Brunkeparkens Fond 35 37

Lindgrens Donation 62 64

Samfond inom skolan 219 228

Social samfond 180 186

Adolf Johanssons Fond 13 13

Gunnar Johanssons Fond 38 39

Stiftelsens Bengt Claessons 
Minne 5 375 3 945

Thomas Rundqvists 
90-årsfond 25 20

Summa förvaltade stiftelser 6 688 5 284
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Kommunen
Tranemo kommun följer den kommunala redovisnings-
lagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet 
för kommunal redovisning eller dess företrädare. Vissa 
avvikelser görs dock. Dessa kommenteras nedan.

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

Redovisning av vissa lönekostnader
Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar 
som tjänats in i december 2009 kostnadsredovisas 2009.

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. Tillgångarna skrivs av med linjär avskrivning, 
det vill säga tillgångarna skrivs av med lika stora belopp 
varje år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs 
efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, bl a 
med vägledning från Sveriges Kommuner och Landstings 
förslag till avskrivningstider.

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

Inventarier av ringa värde (21 400 kr) har kostnadsförts 
direkt.

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följaktli-
gen inte anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Exploateringstillgångar
Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som 
omsättningstillgångar.

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

 Avfallsdeponier
Löpande avsättningar görs för återställande av de 
deponier som Tranemo kommun använder för avfalls-
förvaring. Under 2007 har träffats en överenskommelse 
beträffande hur stor andel av utgifterna för återställande 
av Änglarpsdeponin (som används gemensamt med 
Svenljunga kommun), som skall bekostas av Tranemo 
kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende avfalls-
deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen.

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

Hade redovisningen av pensionskostnaderna 2009 skett 
enligt den s k ”blandmodellen” hade kostnaderna varit
7,9 mkr lägre. 

I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekom-
mendation nr 5 har den särskilda löneskatten på pen-
sionskostnaden periodiserats.

Leasing
Kommunen redovisar sina leasingavtal i allt väsentligt 
i enlighet med RKR 13.1. Tranemo kommun har inga 
finansiella leasing- eller hyresavtal av betydande värde 
överstigande tre år. Uppgift om ej uppsägningsbara 
operationella avtal, med en avtalstid överstigande tre år, 
lämnas i not.

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

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

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

Ordförande  Crister Persson (c)
Förvaltningschef   Arne Willhammar

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2009
Budget 

2009
Bokslut 

2008
Intäkter 107 559 104 405 94 895

Kostnader -195 953 -195 592 -191 215

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader -88 394 -91 187 -96 320

Kapitalkostnader -22 856 -23 343 -20 542

uTFALL -111 250 -114 530 -116 862
Budgetanslag 114 530 114 530 113 307

RESuLTAT 3 280 0 -3 555

Verksamhets-
område

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Samhällsbyggnads-
avd., personal  mm -8 921 -8 436 485

Lokalförsörjning -19 679 -19 143 536

Gator och vägar -10 632 -10 641 -9

VA, fjärrvärme, ren-
hållning -584 288 872

Samhällsbyggnads-
avd. övrigt -29 015 -29 331 -316

Kommunfullmäktige -2 171 -1 289 882

Kommunledning -7 168 -6 391 777

Kansliavdelning -11 646 -11 572 74

IT-avdelning -1 682 -1 587 95

Ekonomiavdelning -5 791 -5 380 411

Personalavdelning -8 598 -8 352 246

Räddningstjänst -8 643 -8 643 0

Projekt -773 -773

SuMMA -114 530 -111 250 3 280

Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar för 2009 ett överskott på 
3 280 tkr. Resultatet för de olika verksamheterna redovi-
sas och kommenteras i det följande. 

Inom hela verksamheten har kostnadsmedvetenheten va-
rit hög vilket inneburit stor restriktivitet med kostnader 
såsom inköp, resor, annonser, konferenser mm.

Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 350 tkr inte 
utnyttjats och av kommunstyrelsens 150 tkr.
Inom kommunfullmäktige har anslaget för kontaktdagar 
inte utnyttjats. 

Vad gäller kollektivtrafiken har avsatts 400 tkr för täck-
ning av Västtrafik aviserat underskott för 2009. Tranemo 
har dock i särskild skrivelse ansett att det skett en felaktig 
belastning av resultatet för Tranemo.
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EU-samordnare har varit projektanställd sedan december 
2007. På grund av det mycket goda resultatet vad avser 
såväl ansökningar som beviljade medel har tjänsten 
inrättats från och med 2010. Särskilda medel avsattes inte 
för projekttjänsten utan tanken var att den skulle finan-
sieras av de verksamheter som nyttjade tjänsten. Detta 
har inte varit praktiskt lämpligt. När projektet löper ut 
vid årsskiftet finns därför ett underskott på 755 tkr. Detta 
underskott har täckts in i kommunstyrelsens resultat.

Kansliavdelningens verksamheter redovisar sammanta-
get ett överskott på 74 tkr. Ett betydande underskott finns 
bokföringsmässigt inom överförmyndarverksamheten 
beroende på påslaget av personalomkostnader. Verksam-
heten har dock hållit sig till budget. 

Informationsverksamheten uppvisar ett överskott på 
166 tkr. Anledningen är att det rått stor restriktivitet 
under året vad gäller annonsering. Utveckling av kom-
munens hemsida genomförs 2010.

Inom ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på 
327 tkr beroende på lägre personalkostnaders och återbe-
talning av försäkringspremier.

IT-avdelningen redovisar ett överskott på 95 tkr huvud-
sakligen knutit till samverkan med Ulricehamn avseende 
IT-chefstjänst.

Införandet av Time Care har under året krävt större insat-
ser än budgeterat, ca 425 tkr mer än budgeterat. Genom 
effektivt arbete redovisas trots detta ett överskott inom 
personalavdelningen.

Lokalförsörjning uppvisar ett överskott på 536 tkr förde-
lat på ett överskott på 589 tkr för drift och ett underskott 
på 53 tkr för underhåll. Överskottet härrör sig till mins-
kade personalkostnader på grund av sjukskrivningar 
samt tjänstledigheter på deltid. Underhållet har hållits 
på en miniminivå för att hålla budget och i princip har 
endast akut underhåll utförts.

För städenheten redovisas ett överskott på 275 tkr.

Kostenhetens resultat för 2009 är ett underskott på 
546 tkr beroende på att intäkterna inte nått upp i bud-
geterad nivå. På grund av organisationsförändring på 
Solbacken har intäkterna blivit lägre än budgeterat då ett 
flertal lägenheter stått tomma delar av året. Även på Gu-
darpsgården och Hjälmå är intäkterna lägre än beräknat.

Under 2009 minskades bemanningen med närmare två 
heltidstjänster, tidigare har bemanningen minskats med 
motsvarande 5 heltidstjänster. Vikariestopp har gällt. 

Matsedlar har setts över grundligt och kostsamma livs-
medel har inte serverats i skolor och förskolor. Enhetliga 
mellanmål och frukost serveras på samtliga förskolor och 
fritids vilket minskat kostnaden.

För miljö- och byggenheten samt tekniska enheten 
redovisas ett sammanlagt överskott på 485 tkr beroende 
på sjukskrivningar samt vakanser på miljö- och byggen-
heten.

För poolbilarna är resultatet ett underskott på 123 tkr 
beroende på högre personalkostnader än budgeterat. För 
transportenheten är resultatet enligt budget.

Skogsverksamheten uppvisar ett underskott på 47 tkr.

För exploateringsverksamheten redovisas ett underskott 
på 85 tkr beroende på ej budgeterade kostnader för ”Lim-
maredstippen” samt lägre intäkter än budgeterat för 
fastighetsbildning.

Gatuverksamheten redovisar ett resultat på budgeterad 
nivå, till stor del tack vare inkomster från schaktlagning-
ar när Vattenfall utfört omfattande kabelarbeten. 

Vinterväghållningen överskred budget med 535 tkr då 
budgeten är för liten då det är en snörik vinter. Den fasta 
delen av kostnaderna är 270 tkr och en ”plogsväng” med 
efterföljande sandning kostar ca 130 tkr.

Belysningskostnaderna har rymts inom budget. Bytet till 
lågenergilampor har sänkt förbrukningskostnaden. Kost-
naden är ca 800 tkr lägre än föregående år men elpriset 
var då också högre. Arbetet med att byta lampor pågick 
fram till halvårsskiftet varför besparingen inte hunnit 
slå fullt ut. Ett flertal skador har uppdagats och åtgärdats 
varför reparationskostnaderna varit höga.

Resultatet för parkverksamheten är ett överskott på 85 tkr 
då kostnaderna för upprustning av lekplatser blivit något 
lägre än beräknat.

För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 
134 tkr. Intäkterna har blivit ca 600 tkr lägre än budge-
terat beroende på en minskad vattenförbrukning främst 
hos industrin. Personalkostnaderna har blivit lägre än 
budgeterat på grund av att en stor del av arbetstiden 
använts i investeringsprojekt.

Totalt visar avfallsverksamheten ett underskott på 
281 tkr. Intäkterna når inte upp i budget då intäkter för 
försäljning av skrot blev lägre än budgeterat samt att 
hämtning av lösa säckar minskat med 50 %. Kostna-
derna för Änglarps-tippen har blivit ca 200 tkr högre än 
beräknat, bl a på grund av reparation av våg. Kapitalkost-
naderna blev lägre än budgeterat då byggnationen av ny 
återvinningscentral påbörjades senare än beräknat.

Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett överskott på 
872 tkr beroende på att en större andel än beräknat av in-
köpt värme kommit från Ardagh vilket innebär ett lägre 
pris per MWh. 

Årets verksamhet
Efter beslut i fullmäktige har under hela året bedrivits 
arbete med översyn av nämnds- och förvaltningsorgani-
sationen. Översynen ska vara klar sommaren 2010.

Under året har diskussioner inletts om en utökad samver-
kan inom flera områden mellan Tranemo, Svenljunga och 
Ulricehamns kommuner.

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

En ny kommunbroschyr, med allmänna beskrivningar av 
kommunens alla orter samt information om näringsliv, 
föreningsliv, besöksmål mm togs fram under våren.
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Turistbyrån besöktes av drygt 3 100 personer under året, 
en liten ökning jämfört med 2008. Tranemo kommuns 
attraktioner, sevärdheter, aktiviteter, boende mm. visas 
på olika internationella, nationella, regionala och lokala 
hemsidor genom vår turistportal som går via Västsven-
ska Turistrådet. Samarbetet med grannkommunerna och 
Sjuhärad i övrigt har fortsatt och intensifierats.

Arbetet med byalagens utvecklingsplaner startade i pro-
jektform under 2009. Projektet drivs av Länsbygderådet 
och för Tranemo kommuns del finns åtta byalag represen-
terade i projektet som pågår fram till december 2010. Träf-
far sker med alla byalag. Under 2009 har även två Kom-
munbygderåd ägt rum där representanter från byalagen 
haft möjlighet att lyfta frågor av gemensam karaktär.

Tranemo kommun har under hösten 2009, tillsammans 
med Leader Sjuhärad, arbetat med en förstudie kring hur 
Limmared som ort kan stärka sitt ”varumärke”, detta i 
samarbete med ett antal representanter från Limmareds 
förenings- och näringsliv.

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

Samarbetet med Högskolan i Borås har utökats med 
målsättningen att finna nya utbildningar i samarbete med 
industrin. Vi deltar också i ett samarbetsprojekt mellan 
Borås Högskola och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Diskussioner har förts med företag angående mark- och 
lokalbehov, samt en rad företagsbesök gjorts. Tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen och gymnasiet har de 
företag som varslat besökts.

Tranemo kommun bedriver konsumentvägledningsverk-
samhet med såväl enskild rådgivning som informations-
insatser till olika grupper. Denna verksamhet har från 
och med 2010 överförts till socialnämnden.

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. En pandemiplan har 
upprättats och antagits av kommunfullmäktige.

En mängd stora och små EU-projekt har sökts och påbör-
jats under 2009. Tranemo har beviljats medel för alla sökta 
projekt utom för en lärare som sökte ett stipendium. Sam-
manlagt under året har Tranemo kommun beviljats 6,5 
miljoner kr exklusive de drygt 1,3 miljoner kr som företag 
i Tranemo beviljades i samarbete med Tranemo kommun.

IT-avdelningens arbete har under året gått enligt pla-
neringen. Samarbetet med Ulricehamns kommun har 
fortsatt och utvecklats. Sedan februari har kommunerna 
gemensam IT-chef.

Personalavdelningen har under 2009 fortsatt arbetet med 
införandet av det nya PA-systemet. Inom ramen för det 
nya PA-systemet har även arbetet med att införa Time 
Care startats upp.

Boråshälsan har dessutom genomfört hälsoundersök-
ningar för åldersgrupperna 55 och 60 år. Syftet är att 
identifiera och eliminera hälsorisker och samtidigt hjälpa 
individen att finna egna livsstilsförändringar för att nå en 
ökad livskvalitet.

Träffarna för långtidssjukskrivna har fortsatt under 2009.

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

Under våren övertog samhällsbyggnadsavdelningen drif-
ten av ishallen i Nittorp från Dalstorps isbaneförening. 
Underhållet är eftersatt vilket har medfört ett behov av 
stora insatser för att få en bättre standard på fastigheten.  
Bl a har kylanläggningen renoverats och en kompressor 
har bytts ut.

Kommunens transporttjänst är en stor tillgång för 
kostenheten. Maten transporteras säkert och vid rätta 
tidpunkter, kvalitetssäkrande av mattransporten har bli-
vit möjlig. Tjänsten är flexibel vilket är en stor fördel när 
extra transporter behöver göras, exempelvis vid sjukdom 
i de mindre köken. 

Beslut inom socialförvaltningens område gällande för-
ändringar av boendeformen på Solbacken kom att beröra 
Solbackens kök, vilket medförde att hela kostverksamhe-
ten i Länghem sågs över. I samband med personalskifte 
på Länghemsskolans kök så minskades bemanningen där 
med en heltidstjänst, arbetsledare i Dalstorps kök tog is-
tället över arbetsledningen. Förändringar i matlagningen 
till Bikupans förskola medförde att Solbackens kök kunde 
behålla ett konstant portionsunderlag. 

Skolfrukost infördes efter sommarlovet, intresset för detta 
har dock inte varit särskilt stort. 

Under året har röjning och gallring prioriterats. När det 
gäller barkborreskador så verkar det som att angreppen 
minskat.

Verksamheten har i stort kunnat bedrivas som planerat. 
Mindre neddragningar av drift- och underhållsarbeten 
har gjorts för att hålla budgeten. 

Banvallen mellan Limmared och Månstad har färdig-
ställts liksom gång- och cykelvägen i Ljungsarp. Ny väg 
har byggts till industriområde Källsvedjan. Arbetet med 
utbyte av kvicksilverarmaturer i gatubelysningen har 
färdigställts. 

Hofsnäs
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Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på 
lekplatserna har fortsatt under 2009. Arbetet består i 
huvudsak av att helrenovera lekplatser så att de uppfyller 
gällande säkerhetskrav samt att återställa grönytor där 
lekplatser avvecklats. Under året har 3 lekplatser helreno-
verats och 4 tagits bort.

I projektet Åtgärder runt Tranemosjön har vassklippning 
vid sjöns norra del genomförts 4 gånger. Projektering 
och kostnadsberäkning för muddring är slutförd. Vid 
gynnsamma vattenförhållanden kan muddringsarbetet 
ske under våren 2010.

Under året har driften av va-verk och va-nät fungerat bra, 
visst akut underhåll har förekommit på avloppsrenings-
verken. 

Avloppsreningsverket i Månstad lades ner i början av 
året. Vattenledningen till Månstad har försetts med en 
anläggning för behandling med UV-ljus. Överföringsled-
ningar mellan Dalstorp och Ölsremma har färdigställts. 
Vatten- och avloppsreningsverken i Ölsremma kommer 
att läggas ner under 2010.

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

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har tidi-
gare aviserat att de har för avsikt att lägga ner ett antal 
återvinningsstationer i Tranemo kommun. I september 
2009 tecknade FTI i samarbete med SKL, Svensk Glasåter-
vinning samt Avfall Sverige ett nytt samarbetsavtal. Bl a 
berör avtalet vikten av att sträva efter en hög servicenivå 
och att stationerna ska anpassas i mesta möjliga mån efter 
rådande förhållanden i respektive kommun. En utvär-
dering ska göras under 2011, fram till dess kommer inga 
stationer att läggas ner. 

Under året har stora delar av Limmared kopplats in på 
fjärrvärmenätet och förstärkningsledning byggts i Tra-
nemo. Ett antal efteranslutningar har utförts i Tranemo.

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
Det folkhälsoarbete som bedrivits under 2009 har till stor 
del riktats till barn och unga med projekt såsom Ungas 
hälsa, COPE-utbildning, Friends- antimobbning.

Gemensamma riktlinjer och standarder inom kostverk-
samheten har tagits fram för att kunna erbjuda mat 
som uppfyller svenska näringsrekommendationer och 
livsmedelsverkets råd och riktlinjer för mat inom skola 
och barnomsorg. Fokus ligger på vad matgästerna tycker 
om, verksamheten präglas också av att i så stor mån som 
möjligt tillaga mat från grunden och enligt svenska mat-
traditioner samt efter säsong. Likvärdigt utbud serveras i 
alla delar av kommunen, likaså är kostnaden för råvaror 
densamma. Kostråd finns på samtliga skolor då elevernas 
inflytande kring maten och måltidssituationen är viktig.

I projektet Cykelbyar pågår arbete för att göra barns väg 
till skolan säkrare.

Det extra anslaget på 750 tkr/år har använts till att upp-
rusta och sanera föråldrade lekplatser. Under året har tre 
lekplatser helrenoverats och fyra lekplatser avvecklats. 
Säkerheten för barnen ökas då lekplatserna blir anpas-
sade till godkänd standard.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelseförvaltningen har vad gäller medverkan 
i kommunstyrelsens roll att samordna och leda den kom-
munala verksamheten liksom att tillhandahålla ett bra 
beslutsunderlag haft en god måluppfyllelse.

Genom god service i växeln har det varit lätt för kom-
muninvånarna och andra att nå kommunen och komma i 
kontakt med rätt person.

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

Samtliga kommunala lokaler i Limmared har konverte-
rats till fjärrvärme under 2009. Nödvändiga underhållsåt-
gärder för att vidmakthålla funktion och teknisk stan-
dard har inte fullt ut kunnat genomföras.

Kostverksamheten har kraftigt sänkt sina kostnader och 
klarat av att servera vällagad mat som uppfyller rådande 
rekommendationer. Svinnet har minskats genom att 
minska överproduktionen. 

Samtliga kök klarar myndighetskrav och har en god 
egen- och kvalitetskontroll. Nya arbetsmetoder används 
för en bättre arbetsmiljö samt att bibehålla matens näring.

I stort har ställda krav på framkomlighet och trygghet 
på kommunens gator uppfyllts. Trafiksäkerhetsarbetet 
håller en acceptabel nivå, däremot finns det brister i det 
allmänna intrycket av gatumiljön.

VA-verksamheten uppnår under 2009 målet att leverera 
dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt rena spill-
vattnet på ett kvalitets- och miljömässigt bra sätt.

Antalet hushåll som innehar kompost uppgår till drygt 
85 % och fler och fler hushåll tecknar glesare hämt-
ningsintervall. Under året har ett 50-tal nya abonnenter 
tillkommit. Det uppsatta målet högst 530 kg avfall per 
hushåll och år har infriats, 2009 blev resultatet 505 kg/
hushåll.

Målet för fjärrvärme är att producera värme och varm-
vatten av högsta kvalitet med få driftstörningar vilket 
uppnåtts under 2009.

Solgårdsparken



42

V
ER

K
SA

M
H

ET
SB

ER
ÄT

TE
LS

ER

God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal övergri-
pande mål för god ekonomisk hushållning för 2009.

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 2009 rankades Tranemo som nr 53 i 
landet i denna del.

År 2012 skall sjukfrånvaron i organisationen Tra-•	
nemo kommun vara så låg att den är bland de fem 
lägsta av landets samtliga kommuner. Delmålet för 
år 2009 är att sjukfrånvaron i organisationen ska 
minska med 0,25 procentenheter jämfört med året 
innan. År 2009 uppgick sjukfrånvaron till 3,96 % vil-
ket var en kraftig  minskning jämfört med året innan 
då frånvaron var 4,4 %.

Andelen anställda med heltidsanställning ska öka •	
med minst fem procentenheter under 2009 och 
samtidigt ska antalet timanställda minska med fem 
procentenheter. Utfallet för 2009 är ännu inte klart.

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

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vida-•	
retransport till förbränning skall uppgå till högst 530 
kg/hushåll. För 2009 blev resultatet 505 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, t ex fjärr-
värme, pellets, värmepump etc. Delmålet för år 2009 
är att samtliga kommunala lokaler i Limmared har 
konverterats till fjärrvärme. Detta har uppnåtts.

Framtiden
2010 kommer att bli ett händelserikt och intensivt år. Den 
slutliga utformningen av såväl nämnds- som förvalt-
ningsorganisationen ska fastställas. Sannolikt kommer 
några beslut om kommunsamverkan att tas.

Arbete med att utveckla ny hemsida kommer att ske un-
der året. Planen är att den nya hemsidan sätts igång vid 
årsskiftet 2010/2011. I samband med detta arbete under-
söks också möjligheten till någon form av portallösning 
för brukare med flera.

EU-projekt pågår nu inom många verksamheter i Trane-
mo kommun. Fokus 2010 kommer att vara projekt från 
2011 och framåt eftersom flera av kommunens stora pro-
jekt då lider mot sitt slut. Under 2010 kommer de projekt 
som startats upp att etableras i Tranemo kommuns verk-
samheter och förhoppningsvis fungera så väl att de går in 
i den ordinarie verksamheten de närmaste åren. 

Upprustningen av Nittorps ishall fortsätter under 2010, 
bland annat ska eventuellt sargen bytas ut.  Det extra 
underhåll som beslutats kommer att utföras, bl a målning, 
fasadarbeten och fönsterbyten på ett flertal fastigheter. 

För 2010 finns beslut om att kostenheten ska öka sitt in-
köp av ekologiska livsmedel, 10 % av livsmedelsinköpen 
ska vara ekologiska. För detta har ett tillskott på 150 tkr 
beviljats, dock krävs ytterligare översyn av matsedlar då 
det kostar mer än 150 tkr att byta ut den konventionella 
mjölken till ekologisk.

2010 ses som ett år för kostenheten att få andrum och 
kunna utvärdera de förändringar som gjorts för att sedan 
under 2011 satsa på bl a kompetensutveckling, moderna-
re arbetsmetoder, utökad samverkan mellan förskole- och 
äldreomsorgskök mm. 

Arbetet med att minimera barkborreskador kommer att 
fortgå under hela 2010. Resurser kommer att läggas på 
gallring och uppdatering av gränsmarkeringar.

Arbetet med att upprusta lekplatser fortsätter under 2010, 
detta bör fortsätta under ett flertal år för att samtliga lek-
platser ska bli säkra. 

Investeringar gällande VA-verk och ledningar fortsätter 
enligt VA-strategiplanen. Dalstorps avloppsreningsverk 
ska byggas om. Vattenledningen till Ambjörnarp ska 
förses med en anläggning för behandling med UV-ljus. 
Utredning av vattenförsörjningen i Dalstorp, Nittorp och 
Ljungsarp fortsätter.

Den pågående saneringen av inläckage till avloppsled-
ningsnäten i Grimsås och Rosenlund fortsätter.

Arbetet med att märka upp samtliga sopkärl med etikett 
samt RFID-chip blev något försenat på grund av sena-
relagd entreprenadstart. Under våren/sommaren 2010 
beräknas systemet (EDP-mobile) att kunna användas fullt 
ut.

Den nya återvinningscentralen beräknas vara färdig i 
juni 2010. Centralen blir en modern anläggning som kla-
rar av att möta såväl dagens som framtidens miljökrav.

Under 2010 färdigställs fjärrvärmenätet i Limmared samt 
inkoppling av de sista centralerna. Driftoptimering av 
fjärrvärmenätet kommer att prioriteras under 2010 för att 
minska värmeförluster och få ett så driftsäkert fjärrvär-
menät som möjligt. Dessutom måste driftorganisationen 

Utsikt över Tranemo från kyrktornet
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2009 2008

Försäkringar
Försäkrade byggnaders värde, mkr 1 799 1 752

Antal olycksfallsförsäkrade barn, ungdo-
mar, komvuxstuderande 2 614 2 743

Antal försäkrade fordon 103 92

Företagshälsovård
Antal anslutna till företagshälsovården 1 000 1 000

Kostnad för företagshlsovård, tkr 554 860

Kostnad per ansluten anställd, kr 554 860

Sysselsättningsåtgärder
Offentligt skyddat arbete (st) 8 7

Kommunala ungdomsprog. (st) - -

Ungdomsgaranti (st) - -

Anställda med lönebidrag (st) 18 19

Särskilt anställningsstöd (st) 2 4

Rekrytering och löner
Platsannonser (antal tjänster) 90 119

Antal lönerapporter (per månad) 1 374 1 397

Ekonomiadministration
Antal utsända fakturor 32 134 32 242

Antal utsända inkassokrav 1 041 1 183

Totalt antal inkassokrav 153 138

Antal betalningsförelägganden 0 0

Antal aktuella inkassoärenden 1 1

Antal slutbetalda ärenden 36 31

Antal resultatlösa ärenden 1 2

Nedskrivan fordringar 56 27

Antal ärenden för långtidsbevakning 152 137

Utestående osäkra fordringar (tkr) 745 674

varav långtidsbevakning (tkr) 738 656

Bokföringsorder 1 468 1 836

Leverantörsfakturor 26 544 27 492

Kassaverifikat 3 948 4 004

Turism
Turistbyrån, antal öppetdagar 268 269

varav helgdagar 50 54

Turistbyrån, antal besök 3 261 3 248

Kostnad per besök, kr 37,19 41,97

Tursitbyrån, antal telefonsamtal 943 951

2009 2008

Gator och vägar
Gator och vägar, km 73,7 72,7

Kostnad per kilometer, tkr 87 100

Vinterväghållning, km 73,7 72,7

Kostnad per kilometer, kr 15 902 9 664

Statsbidragsberättig. vägar, km 339 314

Ej statsbidragsberätt. vägar, km 92 95

Gatubyggnadsavgifter, tkr 0 34

Belysning
Antal ljuspunkter 4 143 4 143

Kostnad per ljuspunkt, kr 618 786

Fastighets- och exploaterings-
verksamhet
Förvaltad lokal- och lghyta, m2 99 954 91 394

Förvaltad industrilokalyta, m2 12 833 13 833

Tomtförsäljning egna hem (st) 0 2

Tomtförsäljning, antal lägenheter exkl 
egna hem 0 20

Tomtföräsljning, tkr 0 951

Anslutningsavgifter, tkr 496 4

Skogsförvaltning
Tota skogsareal, ha 580 580

Parkeringstillstånd
Antal ansökningar 36 41

Antal beviljade p-tillstånd 34 38

Avslag 2 3

Verksamhetsmått och nyckeltal
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BILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande  Viktoria Haraldsson (c)
Förvaltningschef   Mats Lundborg

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut 
2009

Budget 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter 26 917 24 289 24 831

Kostnader - 232 736 - 231 539 - 228 063

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader -205 819 - 207 250 - 203 232

Kapitalkostnader -22 919 - 22 023 - 19 209

uTFALL - 228 738 - 229 273 - 222 441
Budgetanslag 229 273 229 273 224 162

RESuLTAT 535 0 1 721

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Bildningskontor 24 032 21 705 2 327

Område gymnasium 52 346 53 236 - 890

Kulturskola 3 883 3 957 - 74

Bibliotek inkl allmän-
kultur 5 519 5 297 222

Fritid inkl sim- och 
idrottshallen 8 116 6 657 - 541

RO Tranäng F-6, 
Ambj/Sja/Tmo BO 36 354 36 255 99

RO Tranäng 7-9 31 471 32 220 - 749

RO Limmared-
Länghem 28 953 28 511 442

RO Dp/Lp/Gs/Np 29 468 29 555 - 87

RO Särskolan 9 131 9 345 - 214

SuMMA 229 273 228 738 535

Årets resultat
Bildningsnämndens resultat för 2009 innebär ett över-
skott jämfört med budget på 535 tkr.

Kostnaden för skolskjutsar är 1 223 tkr lägre än budgete-
rat. Elevantalsminskningarna i grundskolan, som vi haft 
under ett antal år har under 2009 också påverkat skol-
skjutskostnaden, bl a har det från höstterminen 2009 räckt 
med en buss på morgonen från Uddebo mot tidigare två. 

De kommunala bidragen till föräldrakooperativen är 
375 tkr lägre än budget. Under våren-09 var det färre 
barn på Skogsduvan i Mossebo och under hösten har 
barnantalet varit lägre på Tussilago i Länghem.

Den totala semesterlöneskulden ökade med 67 tkr jämfört 
med föregående årsskifte. Budgeterat var en ökning med 
709 tkr, innebärande ett budgetöverskott med 642 tkr. 

Från aug-2009 har vårdnadsbidrag införts. För 2009 var 
det avsatt 500 tkr för detta i budget, den verkliga kostna-
den blev 176 tkr, alltså ett budgetöverskott på 324 tkr.

De totala kapitalkostnaderna överskred budget med 
896 tkr. Överskridandet kan förklaras av att budgeten 
blev för låg beroende dels på ett felaktigt budgetunderlag 
men också på att Tranängskolans ombyggnation kostade 
mer än vad som var budgeterat i kapitalkostnadsberäk-
ningen. Av gymnasiets underskott är 377 tkr hänförbart 
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till kapitalkostnaderna och på Tranängskolan är det ett 
överskridande på totalt 595 tkr. Biblioteket hade räknat 
med inköp av bokbuss under 2009, men inköpet blir istäl-
let under 2010, innebärande 121 tkr i budgetöverskott.

I budgeten för 2009 fanns en reserv för oförutsedda kost-
nader på 800 tkr. Denna syns som ett överskott under om-
råde bildningskontor. Reserven har använts till att täcka 
engångskostnader i samband med nedläggning av vand-
rarhemmet, 321 tkr, redovisat som underskott på område 
fritid. Reserven har också använts till iordningställande 
av gamla biblioteket till danslokal för kulturskolan, 
renovering av lokaler på förskolan Björkhagen i Dalstorp 
samt inköp av läromedelsutrustning till de nyrenoverade 
lokalerna på Tranängskolan. Åtgärderna har påverkat 
budgetavvikelsen negativt på område kulturskolan, om-
råde Dalstorp och område Tranäng 7-9.

Årets verksamhet
2009 har präglats av två stora fokusområden, ekonomi 
och reformering av den svenska skolan. När det gäller 
ekonomi har bildningsförvaltningen arbetat fram ett 
underlag för strukturella förändringar inom nämndens 
verksamhetsområde. Arbetet med strukturförändringar 
ledde fram till beslut i KF om strukturella förändringar 
inom kulturområdet samt förändringar av förskoleverk-
samheten i Tranemo centralort och Uddebo. Under 2009 
har arbetet med dessa förändringar varit i fokus för att 
träda i kraft i januari 2010, bl a har en anpassning av verk-
samheten på kulturskolan inletts under hösten och inom 
biblioteksområdet har filialbiblioteken börjat avvecklas. 
Ytterligare led i strukturförändringarna var ett uppdrag 
till bildningsnämnden att avveckla vandrarhemsverk-
samheten, p g a höga kostnader. Vandrarhemmet stäng-
des den siste oktober.

Reformeringen av den svenska skolan har varit starkt i 
fokus från statens sida. Samtliga rektorer har varit på in-
formationsträffar om skola 2011, och alla skolor i Tranemo 
har haft möjlighet att delta aktivt i utformandet av de nya 
kursplanerna. Ett förslag till ny skollag har presenterats 
och där Tranemo har haft möjlighet att yttra sig i form av 
remissinstans. Reformarbetet fortsätter under 2010 för 
att träda ikraft hösten 2011. Inom gymnasieområdet har 
förslag till en ny gymnasiereform presenterats, vilket 
föranlett en översyn av Tranemo Gymnasieskola. 

Under hösten har bildningschef och gymnasiechef 
presenterat reformens innehåll dels i en hearing för KF, 
facknämnd och näringsliv, och dels för KF i november. 
Beslut om den framtida organisationen på Tranemo Gym-
nasieskola kommer att tas under våren 2010.

Från och med augusti 2009 erbjuds vårdnadshavare 
med barn under 3 år möjlighet att söka vårdnadsbidrag 
i Tranemo kommun. Antalet sökande har varit få men 
ökat stadigt under hösten. Reformen barnomsorgspeng 
infördes vid halvårsskiftet, vilket bl a innebär förenklade 
regler att starta och driva förskoleverksamheten i enskild 
regi, samt att söka förskola i annan kommun. I skrivande 
stund har reformen inte haft några stora konsekvenser 
för Tranemo kommun.

Förskola/Grundskola/Tranemo gymnasieskola/
komvux
Tranemo Gymnasieskola har under läsåret 2009/2010 nått 
sitt hittills högsta elevantal, 414 elever får sin utbildning i 
vår egen gymnasieskola. Satsningen med lärlingsutbild-
ning som påbörjats har fortsatt under året.

På grund av det rådande arbetsmarknadsläget har trycket 
på komvux och Gruv ökat kraftigt under framför allt 
hösten 2009.  SFI-verksamheten har vuxit stadigt under 
året, och samarbetet med socialförvaltningen kring Kom-
In-projektet har visat goda resultat.

En satsning på att utveckla och fördjupa sig i bedöm-
ningskompetens och en mer likvärdig kunskapssyn 
kommunernas skolor emellan har fortsatt under året. I 
augusti påbörjades ett treårigt projekt, som i många avse-
enden är unikt. Projektet innebär ett samarbete mellan 
fyra kommuner, Tranemo, Svenljunga, Vårgårda, Herr-
ljunga och Högskolan i Borås. Kommunerna tillsammans 
med Högskolan leder arbetet och utmanar lärarna på res-
pektive skolor i deras arbete med en likvärdig kunskaps-
syn och en likvärdig bedömning. I samband med detta 
bedriver Högskolan ett forskningsarbete kring arbetet.

Lärarna i Tranemo kommun har också tillsammans med 
bl a Ulricehamn och Strängnäs bidragit till att utveckla 
en ordlista för lärarnas professionella språk för att stödja 
arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga 
omdömen.

Dessutom fortsätter arbetet  med att utveckla rektorernas 
pedagogiska ledarskap, något som all forskning visar är 
av avgörande betydelse för skolornas resultat. 

Andra satsningar som bör nämnas är Limmaredsskolans 
stora satsning på matematikundervisningen, vilket sko-
lan fick medel för av Skolverket. PIM-satsningen, praktisk 
IT- och mediakompetens, fortsätter och hittills har ca 250 
lärare påbörjat sin PIM-utbildning.

Inom förskoleverksamheten bör Dalstorpsområdets sats-
ning på Reggio Emilia-pedagogik lyftas fram. Åsalyckan 
i Nittorp deltar under två år i ett internationellt projekt 
tillsammans med 5 länder inom EU, med inriktning på 
Reggio Emilia-pedagogik.

Kvalitet i förskolan, ett flerårigt projekt tillsammans med 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, 
är nu inne på sitt andra år. Varje förskola i kommunen har 
med hjälp av personal från HLK utvecklat sin verksam-
het.Tranemo Gymnasieskola
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Bildningsnämnden är ålagd av Skolverket att varje år 
göra en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen 
finns i sin helhet på kommunens hemsida, www.tra-
nemo.se, och belyser verksamheten från förskola upp till 
gymnasium och komvux mer i detalj, utifrån de riktlin-
jer 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 stickcafé.  I sam-
arbete med Kinds forskarklubb har vi haft introduktions-
träffar 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 (Barna-
vårdscentral), sagostunder mm. Läsfrämjande arbete sker 
i form av bl.a. bokpresentationer i samarbete med kom-
muns ytterskolor, samt bibliotekskunskap på bibliotek 
och bokbuss. Vi firade Lennart Hellsing 90 år, genom 
att kulturskolans teatergrupp uppträdde för inbjudna 
förskolegrupper och dramapedagog Lena Klaiber arrang-
erade en sångföreställning med/för mor- och farföräldrar 
och barnbarn. 

Vi har under hösten arrangerat tre föreläsningar på bib-
lioteket med Tema Livsviktigt. Arrangemangen sker i 
sam-arbete med Vårdcentralen, Folkhälsan och Vuxen-
skolan, och har varit välbesökta. Kura skymning arrange-
rades på biblioteket i samarbete med Föreningen Norden. 

Biblioteket samarbetar med förskoleklasserna i kommu-
nen kring 6-års gåvoboken. I år fick barnen Billy blir arg 
av Birgitta Stenberg. Efter att ha arbetat hela våren med 
boken så avslutades arbetet genom att alla förskoleklas-
serna träffades, för en ”Bokfest!” på huvudbiblioteket i 
Tranemo. 

Alla barn mellan tre och tolv år, har under året gått på en 
teaterföreställning. Föreställningarna har varit anpassade 
efter ålder. Biblioteket har tillsammans med ambulans-
personal arrangerat en 112-dag! med ambulansvisning 
och berättarstund. Vi har också  uppmärksammat Barn-
konventionen med ett Speakers corner och under höstlo-
vet bjöds på spökberättarkväll. 

I januari 2009 fick bildningsförvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att flytta biblioteket till 
kommunens egna lokaler i samhallsfastigheten. Arbetet 
har pågått under hela 2009, tillsammans med företrädare 
för kultursekretariatet inom VG-regionen, Tranemodel-
len och arkitekthuset i Jönköping. Beslut fattades i KF i 
november om att satsa på ett nytt modernt bibliotek, ett 
bibliotek som ska vara en modern mötesplats för alla.

Allmänkultur
Konserter har arrangerats genom kultur@tranemo, ibland 
i samarbete med någon förening. För tredje året i rad gavs 
konserter i Kungssalen i Torpa Stenhus, i samarbete med 
Musik i Väst och Pehr Zethelius, Torpa Stenhus. Artister-
na bestod av Per Gross, Titti Sjöblom och Ann-Christin 
Hedmark.

Folkteatern i Göteborg gästade Medborgarhuset med 
föreställningen Shirley Valentine. I Medborgarhuset upp-
trädde även Lotta och Mikael Ramel, med musik av Povel 
Ramel. 

Under våren arrangerades i biblioteket föreläsningar med 
bl.a. Nordiskt gästabud med tema nordiska dikter, Ag-
neta Tjäder – Pilgrimsvandringen Santiago de Compos-
tela och PK Mahanandia – sin livsresa från kastlös indier 
till svensk medborgare.  

Teater Egon uppträdde på biblioteket med en föreställ-
ning om Lars Forsell.

Medborgarhuset har sänt sju operaföreställningar direkt 
från Metropolitan i New York. Arrangemanget har skett i 
samarbete med kultur@tranemo. 

Kultur@tranemo var också medarrangör när Teatertabbi-
sarna från LSS-verksamheten uppträdde i medborgarhu-
set. 

Under våren arrangerades också Konstrundan i Kind 
tillsammans med Svenljunga kommun. 

Med start på Tranemo marknad och avslutning på biblio-
teket, uppmärksammades Karl den XI:s Eriksgata som 
passerade Tranemo för 400 år sedan. Arrangemanget 
genomfördes tillsammans med Tranemo hembygdsföre-
ning och Torpa Slottsteater. 

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

Kulturskolan
Kulturskolan har verksamhet inom musik, drama, dans 
och konst. Målet är att vara en skola med bredd, som kan 
erbjuda kommunens barn, ungdomar och vuxna möjlig-
het att spela, sjunga, dansa, måla, skulptera och arbeta 
med tecknad film. Totalt arbetar kulturskolan med ca 900 
ungdomar, i olika omfattning och i olika former. Uttryck-
en och arrangemangen kan ta sig olika uttryck:

Bokfesten inleds på Forumtorget
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Under året har kulturskolan genomfört 34 skol- och klass-
rumskonserter, 28 offentliga konserter i egen regi och 32 
offentliga konserter som andra har arrangerat. 

Tranemo Concert Band med dansare fick besök av vår 
vänort i Danmark, Hovedgård. Det är alltid väldigt trev-
ligt att arbeta med dessa ungdomar, de gör bra reklam för 
vår kommun. Vi spelade tillsammans på vår höstkonsert 
och en skolturné anordnades. 

I höstas bjöd Kulturskolan på teaterföreställningen 
”Prinsen”. Vi åkte på turné och alla grundskoleelever i 
Tranemo fick se föreställningen.

Även detta år träffades alla bleckblåselever för att spela 
tillsammans och för sina föräldrar.

Församlingshemmet i Tranemo fick besök av olika elev/
lärargrupper under året. De serverar sopplunch där och 
vi fick underhålla en stund.

Direkt efter skolslutet åkte Tranemo Concert Band till  
Spanien. Vi hann med sex konserter med ovanligt mycket 
publik. Vi kan nog säga att vi gjorde succé.

Tranemo Concert Band, blockflöjtsensemble och flera 
stråkar medverkade vid Kyrkans och Kulturskolans jul-
konsert ”Julton”. Två fullsatta konserter genomfördes för 
ca 700 personer.

Fritid
Fritidssektorn har en bred verksamhet som spänner över 
fritidsgårdsverksamhet, sim- och idrottshall, vandrarhem 
och stöd till föreningar i kommunen. Målsättningen är att 
ge ett ändamålsenligt stöd till föreningar 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 utveck-
ling genom verksamhet på fritidsgårdar och öppen ung-
domsverksamhet är viktigt i det sammanhang.

Simhallen hade 10 304 skolbad inkl simundervisning år 
1-6 , simkunnighet låg på 95,6 % för elever i år 5. Antalet 
övriga bad låg på 10 967 inkl vattengymnastik, babybad 
och simskolebad. Vandrarhemmet hade innan stängning-
en i oktober 1 639 gästnätter.

Ungdomsverksamheten har i samverkan med skolan 
genomfört tjejgrupper i år nio.  Två killgrupper är igång 
i samverkan med ifo. Föräldrautbildning Cope tonår har 
genomförts i samverkan med ifo. Samlevnadsdag för alla 
tjejer och killar i år 6 i samverkan med ifo, skolan och 
Ungdomsmottagningen. Kul i simhallen med musik bad 
och tävlingar.

Det är emellan 15-20 ungdomar/ kväll som besöker går-
darna. Det är en bra mix mellan flickor och pojkar och 
unga med olika etnisk bakgrund.

Vi har genomfört ett föreningssamråd på temat före-
ningsbidrag och samverkan där 11 föreningar fanns 
representerade.

Som ett led i vårt alkohol och drogpolicyarbete med våra 
föreningar hade vi på vår årliga träff en föreläsning av 
Björn Lanefelt om att växa upp med en  missbrukande 
pappa.

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
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, bl a genom Sjuhärads 
kommunalförbund. Regelbunden samverkan sker med 
högskolan i Borås och kommunerna i Sjuhärad. Även 
med högskolan i Jönköping sker samverkan via kom-
petensutveckling och verksamhetsförlagd utbildning. 
Ett nära samarbete har vi också med Navet i Borås. På 
förskolor och skolor förekommer ett omfattande arbete 
vad gäller barn och elevers liv och hälsa bl.a. genom 
regelbundna ”rörelse- och livsstilsaktiviteter”. 

Vad det gäller barns inflytande på biblioteket så handlar 
det om att de böcker som barnen efterfrågar köps ofta in 
eller lånas från andra bibliotek. Samverkan sker också 

Fritidsgården i Grimsås
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med många andra institutioner för att stärka barnens rätt 
till liv och utveckling. Tillsammans med BVC, förskolan, 
skola, kulturskolan och andra bibliotek inom regionen 
arbetar vi ständigt för att hjälpa barnen till ett bättre 
språk och därmed större möjligheter att uttrycka sig och 
använda sina demokratiska rättigheter.

Måluppfyllelse
Förskola/skola
Mål: Andelen elever i årskurs 5 som uppnår målen i alla 
ämnen ökar med minst 10 procentenheter.
Resultat: 2009=76 %, 2008=70 %

Mål: Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gym-
nasieskolan ökar.
Resultat: 2009=86 %, 2008=87 %

Mål: Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt ett 
nationellt gymnasieprogram efter 3 år ökar.
Resultat: 2009=95 %, 2008=92 %

Kultur 
Mål: Antalet inskrivna elever i kulturskolan ökar med 
minst 5 % i jämförelse med föregående år.
Resultat: 2009 = 530 elever, 2008 = 537 elever
Från höstterminen 2009 har kulturskolan minskat sin 
organisation i syfte att förbereda för den beslutade struk-
turförändringen 2010. Antal undervisningstimmar var 
under höstterminen 12 % lägre än under vårterminen 
2009.
Mål: Öka antalet besök per invånare från 3,95 till över 4 
gällande all aktivitet inom biblioteksverksamheten.
Resultat: 2009 = 4,28 besök per invånare, 2008 = 3,95.
Ökningen har samband med ökat antal aktiviteter fram-
förallt i Tranemo och Dalstorp. Samarbete med skolan, 
jobbcoaching och föreläsningar har bidragit till detta.

Fritid
Mål: Antalet besökande ungdomar vid fritidsgårdarna 
ökar med minst 5 % i jämförelse med föregående år.
Resultat: Totala antalet besök vid kommunens fritidsgår-
dar uppgår under 2009 till 4 546 st, under 2008 var antalet 
besök 3 579 st, alltså en ökning med 27 %.

Mål: Bibehållen nivå på antal badande i simhallen i jäm-
förelse med föregående år.
Resultat: Antal bad var 21 271 st under 2009 och 21 354 st 
under 2008. 

Övriga kompletterande resultat
2009 införde Skolverket nationella diagnoser för åk 3 i 
svenska, svenska som andra språk samt matematik.
68 % av eleverna i åk 3 uppnådde målen för godkänt i 
matematik. I svenska var det 81 % av eleverna som nådde 
målen för godkänt.

Resultaten från Skolverkets nationella ämnesprov för åk 5 
visade på en förbättring i svenska till 90 % och matematik 
är på samma nivå som föregående år (91 %). I engelska 
däremot sjönk andel elever med godkänt resultat till 
83 %.

Andelen elever i åk 9 som når kunskapsmålen i alla äm-
nen har minskat och är nu 66 %. 

Meritvärdena har efter flera års uppgång nu minskat till 
187. Det är framför allt pojkarnas resultat som försämrats 
medan flickornas resultat endast är något försämrat.
På gymnasieskolan har andelen elever som fullföljt ett 
nationellt gymnasieprogram efter tre års studier ökat till 
95 %.

Framtiden
Vi står inför stora utmaningar de närmaste åren, vad 
gäller skolans område. Minskade elevkullar i grund-
skolan innebär att samtliga områden måste anpassa 
sin verksamhet till en mindre kostym. Ny skollag, nya 
kursplaner, en gymnasiereform med tydligare styrning 
och nya reformer inom grundskolan med tydligare mål-
beskrivningar och ökad statlig styrning, ställer stora krav 
på skolledarna och lärarna att genomföra förändringar i 
skolvardagen.  

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 2010. Inom gymnasieskolan fortsätter 
arbetet med gymnasiesamverkan mellan sjuhäradskom-
munerna, under 2010 kommer samarbetet med Ulrice-
hamn att fördjupas i syfte att hitta möjligheter till såväl 
samordnings- som kvalitetsvinster.  

Inom kultursektorn fortsätter arbetet med det moderna 
biblioteket och att nå ut till så många låntagare som möj-
ligt genom att öka antalet turer med bokbussen. Kultur-
skolan håller på att se över sin verksamhet för att kunna 
möta sina brukares behov på ett ännu bättre sätt, trots 
minskade resurser.

Fritidssektorn står inför stora utmaningar 2010, med 
bland annat uppföljning av vårt bidragssystem. 

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

Kulturskolans teaterverksamhet
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2009 2008

Grundskola
Antal elever i grundskolan F-9 15 okt 1 376 1 466

Total kostnad/elev kr 84 350 80 210

varav lokalkostnad/elev 17 327 15 577

varav skolskjutskostnad/elev 6 529 6 024

varav undervisningskostnad/elev 40 782 40 794

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

8,81 8,77

Läromedel år F-9, kostnad/elev, kr 3 249 2 742

Andel elever i åk 3 som uppnår Skolver-
kets nationella diagnoser:

svenska 81 % -

matematik 68 % -

Andel elever i åk 5 som uppnår målen i de 
nationella ämnesproven:

svenska 90 % 83 %

matematik 91 % 91 %

engelska 83% 93 %

Andel elever i åk 9 med grundläggande 
behörighet till gymnasiet

86 % 87 %

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i 
alla ämnen

76 % 74 %

Andel elever i åk 9 som uppnår målen i de 
nationella ämnesproven:

svenska 93 % 96 %

matematik 78 % 79 %

engelska 92 % 91 %

Gymnasium
Antal elever  i gymnasieutbildning, ung-
domsgymnasiet, 15 okt 629 608

därav antal elever i Tranemo Gymnasie-
skola, 15 okt 414 407

Antal pedagogisk personal per 100 elever, 
15 okt 9,47 9,82

Andel elever med högskolebehörighet 87 % 83 %

Andel elever med minst betyget godkänt i 
de nationella proven:

svenska 92 % 87 %

matematik 91 % 87 %

engelska 94 % 97 %

Total kostnad/ungdomselev, kr 95 023 94 980

varav undervisningskostnad/elev 46 560 45 235

varav lokalkostnad/elev 19 223 19 783

Kulturskola *
Antal elever - musik 314 327

                    - drama 87 74

                    - konst 23 26

                    - dans avgiftsbelagd 33 39

                    - dans, ej avgift 26 24

                    - teater 47 47

Nettokostnad/elev i kulturskolan, kr 7 466 7 026

2009 2008

Barnomsorg (3)

Antal inskrivna barn förskolan, 15 okt 407 396

Bruttokostnad per barn i förskolan, kr 99 717 100 521

Antal inskrivna barn i fritidshem, 15 okt 355 381

Bruttokostnad per barn i fritidshem, kr 32 722 30 346

Antal inskrivna barn i kommunal peda-
gogisk omsorg, 15 okt 45 47

Bruttokostnad per barn i kommunal 
pedagogisk omsorg, kr 57 620 57 351

Antal inskrivna barn i kooperativ barn-
omsorg, 15 okt 45 48

Bidrag per barn till kooperativ barn-
omsorg, kr 78 740 82 796

Avgiftsfinansiering av barnomsorg, 
förskolor/fritidshem/familjedaghem 13,3 % 13,6 %

Antal vårdnadsbidrag, 15 okt 10 -

Fritidsverksamhet
Redovisade föreningssammankomster 
7-20 år, föreningar med alkohol- och 
drogpolicy 7 319 7 321

Redovisade föreningssammankomster 
7-20 år, föreningar utan alkohol- och 
drogpolicy 570 935

Verksamhetsbidrag, antal föreningar 32 34

Antal studieförbund, inkl SISU 9 9

Antal beviljade studietimmar 13 834 12 372

Antal besökande i simhallen 21 271 21 354

Antal gästnätter vandrarhemmet 1 639 2 266

Fritidsgårdar
Antal besökare:

Grimsås, 3 kvällar/vecka 1 488 874

Länghem 3 kvällar/vecka 1 572 1 820

Limmared 2 kvällar/vecka 1 056 780

Tranemo 20 kvällar totalt 430 105

Bibliotek
Bibliotek antal lån 100 104 98 294

varav bokbuss 21 276 22 129

varav filialer 19 575 19 603

Antal lån per invånare 8,6 8,4

Antal besök 31 848 30  207
 

* Tecknad film ingår i konst. 
Alla elevantal är genomsnitt antal elever som undervisas per vecka.

Verksamhetsmått och nyckeltal
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OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande  Stefan Hjertén (m)
Förvaltningschef   Magnus Andersson

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2009
Budget 

2009
Bokslut 

2008
Intäkter 31 371 29 241 28 467

Kostnader - 177 327 - 168 280 - 167 606

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader - 145 956 - 139 039 - 139 139

Kapitalkostnader - 9 863 - 9 723 - 9 501

uTFALL - 155 819 - 148 762 - 148 684
Budgetanslag 148 762 148 762 143 143

RESuLTAT - 7 057 0 - 5 497

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Gemensamverksam-
het omsorgen 16 381 16 375 6

Färdtjänst 2 077 1 776 301

Rehabiliteringsverk-
samhet 12 853 12 063 790

Hemvård och övrig 
öppen service 46 549 51 182 - 4 633

Servicehus 28 134 29 306 - 1 172

Gruppboende SoL 14 688 14 753 - 65

Stöd till funktions-
nedsatta 28 080 30 363 - 2 283

SuMMA 148 762 155 819 - 7 057

Årets resultat
Årets resultat slutar för hela nämndens verksamhet på ett 
underskott på 7 057 tkr. Omsorgsnämnden gick in i 2009 
med en underbalans på 3 miljoner kr, främst beroende 
på större behov inom hemtjänsten i södra kommundelen. 
Men också till viss del pga höjningar av tjänsteköp mm 
som kommunstyrelsen tillhandahåller. 

Kommunfullmäktige beslutade i april om strukturella 
förändringar för förskoleverksamheten i Tranemo och i 
vissa av LSS-verksamheterna och dess lokalanvändning 
från 2010, vilket i praktiken gjorde att omsorgsnämn-
den fick en underbalans med ytterligare 500 tkr pga av 
att flytten av LSS-verksamheterna blev förskjuten. På 
samma kommunfullmäktige beslutades också att 15-20 
boendeplatser på Solbacken ändras från särskilt boende 
till trygghetsboende, vilket innebar att återstående del 
av Solbacken kvarstår som särskilt boende. Att beslutet 
sköts på tiden och att fullmäktige beslutade att endast 

halva Solbacken skulle bli trygghetsboende har gjort att 
omsorgsnämnden i praktiken inte fått någon möjlighet att 
uppnå budgetbalans. Förändringen på Solbacken ger ett 
förbättrat resultat på 780 tkr i år, men inte alls den bespa-
ring som var nödvändig för att uppnå budgetbalans. 

Som en del av sitt stora omställningsarbete har omsorgs-
nämnden bl a gjort förändringar på LSS-boendena Hav-
restigen och Timotejstigen och som nämnts på Solbacken. 
Omställning innebär en del omställningskostnader.

LSS-verksamheten har de senaste två åren ökat kraftigt 
när det gäller antalet brukare. Vid den individstatistikin-
lämning som sker i oktober varje år till SCB framgår 
att antalet LSS-brukare från 2007 till 2009 har ökat med 
hela 36 %, vilket gör att stödet till funktionshindrade 
gör ett underskott på 2 283 tkr. En orsak är också att det 
statsbidrag som kommunerna kan få för externa dag-
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verksamhetsplatser för personer med psykiskt funk-
tionsnedsättning blir lägre än först utlovat. LASS:en är 
mycket svårplanerad, vilket visat sig genom att förra året 
bokades upp intäkter på ca 800 tkr för ännu ej beviljade 
beslut som försäkringskassan, efter att ha ändrat i sina 
beslutsnivåer, under året avslagit. Detta drabbar nu 2009 
års resultat.

Tidigt konstaterades att de ökade behoven inom hem-
tjänsten är bestående. Det ser ut i redovisningen som att 
behoven ökat med ytterligare en miljon mot delårsbokslu-
tet, men det beror på att ca 560 tkr egentligen skulle 
hamna bokföringsmässigt på servicehus pga förändring-
en på Solbacken.

Semesterlöneskulden ökade 2008 endast marginellt, men i 
år belastar den resultatet med 718 tkr.

Sjuksköterskeorganisationen gör ett större underskott 
med 1 419 tkr, bl a pga av höga kostnader för sjukskriv-
ningar och inhyrd personal.

Som en följd av omsorgsnämndens ekonomiska situation 
beslutade kommunfullmäktige vid sin behandling av 
första tertialrapporten 2009-06-15 att bl a särskilt notera 
att fullmäktige uppmärksammat att omsorgsnämndens 
prognostiserade underskott beror på orsaker som ligger 
utanför nämndens beslutsmandat.

Årets verksamhet
Omstruktureringar och verksamhetsanpassningar •	
Ändringen av verksamheten på Solbacken•	
Projekt för vård- och omsorgspersonal avseende •	
höjdasysselsättningsgrader, bemanningspolitik, 
Time-Care, arbetstidsmodeller m m
EU-projektet ”Kunskap gör skillnad”•	
Utreda kundval inom äldreomsorgen enligt lagen •	
om valfrihetssystem (LOV) 
SKL:s öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre•	
LSS-verksamhetens utveckling•	
IT-utveckling  m m•	

Omstruktureringar och verksamhetsanpass-
ningar
Med anledning av det komplicerade interna läget med 
budgetobalans och ökade behov inom nämndens verk-
samheter och därpå det allmänt svåra och osäkra ekono-
miska läget med lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och 
finanskris mm har omsorgsnämnden varit tvungen att 
ägna mycket tid och kraft åt att se över möjligheten till 
strukturella förändringar och anpassningar av nämndens 
verksamheter.

Socialförvaltningen utredde och föreslog i början av året 
en möjlig strukturell förändring av Solbackens äldre-
boende, att boendet i sin helhet skulle avvecklas som 
särskilt boende och till ungefär hälften få en ny verksam-
hetsinriktning som trygghetsboende. I förslaget ingick 
även personella satsningar på hemtjänsten och i övriga 
särskilda boenden liksom satsning på hemrehabilitering. 
Därutöver utreddes lokalförändringar för flera av LSS-
verksamheterna för att få till stånd effektivare lokal- och 
personalnyttjande.

Ändring av verksamheten på Solbacken
Det har varit omsorgsnämndens uppdrag att genomföra 
kommunfullmäktiges beslut att 15-20 boendeplatser på 
Solbacken ändras från särskilt boende till trygghetsbo-

ende. Omsorgsnämnden beslutade därför 2009-05-20 att 
förändringen på Solbacken skulle genomföras på följande 
sätt:

20 boendeplatser blir trygghetsboende•	
14 boendeplatser blir kvar som särskilt boende •	
Datum för förändringen sattes till 1 oktober 2009•	
Hemtjänsten i Länghem förstärktes •	
Förstärkning av bemanningen på övriga särskilda •	
boenden genom att samtliga korttidsplatser flyttades 
till Resurscentrum 

Förändringen är genomförd enligt nämndens beslut och 
enligt nämndens beslut om tidsram.

Projekt för vård- och omsorgspersonal avse-
ende höjda sysselsättningsgrader, bemannings-
politik, Time-Care, arbetstidsmodeller mm
Projektet startades den 1 februari i och med att en pro-
jektledare anställdes. Som ett resultat av detta så erbjöds 
hälften av all omvårdnadspersonal att önska sysselsätt-
ningsgrader från 5 oktober. Parallellt med detta börjades 
användningen av bemanningssystemet Time-Care. 
Andra hälften har påbörjat utbildning i Time-Care under 
hösten och kommer att erbjudas önskade sysselsättnings-
grader till våren 2010. I projektet ingår även andra delar 
som t ex att se över möjligheterna till olika former av 
arbetstidsmodeller och flextid.

Eu-projektet ”Kunskap gör skillnad”
I samverkan med bildningsnämnden inlämnades en 
ansökan om ESF-medel för att möjliggöra ett omfattande 
utbildningsprojekt för omvårdnadspersonalen.

Tranemo kommun erhöll först ESF-medel för en förstudie 
som så småningom gav ett underlag till att en ansö-
kan om ett genomförandeprojekt kunde göras. Mycket 
glädjande erhöll Tranemo kommun även medel för ett ge-
nomförandeprojekt i mycket hård konkurrens med andra 
ansökningar. Genomförandeprojektet kommer att pågå 
under fyra terminer och startades upp nu i höst. 

utreda kundval inom äldreomsorgen enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV)
Valfrihetssystemet (kundval) innebär att den som be-
viljas 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 kommunen. 

Projektanställda har utrett hur ett valfrihetssystem kan 
fungera inom äldreomsorgen. Nämnden har under 
hösten haft en utvecklingsdag för att arbeta med frågan. 
Kommunfullmäktige beslutade i december om att inrätta 
någon form av valfrihetssystem enligt LOV, vilket i prak-
tiken innebär att frågan utreds vidare för klargörande om 
vilka delar som kan ingå i en valfrihetsmodell och under 
vilka former. Utredningsarbetet sker genom statliga sti-
mulansmedel och i samverkan med kommunerna Mark, 
Svenljunga och Ulricehamn. 

SKL:s öppna jämförelser - vård och omsorg om 
äldre
I SKL:s öppna jämförelser för äldreomsorgen för 2009 
får Tranemo kommun glädjande nog mycket höga betyg 
och omdömen. Tranemo kommun anses vara en av de 
20 bästa kommunerna i riket och den bästa kommunen i 
hela Västra Götaland. 
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Framförallt framkommer en hög brukarnöjdhet inom det 
särskilda boendet där Tranemo ligger i absolut rikstopp, 
de boende är mycket nöjda med sitt boende rent generellt 
och med informationen, maten och det sociala innehållet 
i synnerhet.

LSS-verksamhetens utveckling
Omsorgsnämnden har för LSS-verksamheten gjort en 
kartläggning av både nuvarande och framtida behov. Där 
framgår  att antalet personer med LSS-insatser under en 
tvåårsperiod har ökat med 36 %, vilket innebär att 26 per-
soner har tillkommit som mottagare av insatser i Trane-
mo kommun. Denna ökning har ett direkt samband med 
de ökade kostnader som LSS-verksamheten redovisar.

IT-utveckling  m m
Omsorgsnämnden har under året arbetat aktivt med 
olika utvecklingsfrågor kring IT. Det har med hjälp från 
konsult på kommunalförbundet gjorts en genomgång och 
förstudie av förvaltningens olika IT-program där brister, 
utvecklingsområden m m tydliggjorts. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kommunen 
ska ingå i SVPL (samordnad vårdplanering). Detta har 
inneburit att nämnden under året haft implementerings-
kostnader av SVPL på 79 tkr.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet innehåller, förutom den politiska 
nämnden och den centrala administrationen, utbild-
ningsinsatser, anpassningsåtgärder, kommunens engage-
mang i FoU-centrat ÄldreVäst Sjuhärad, det datoriserade 
administrativa omsorgssystemet, verksamhetsutveckling 
samt friskvårds- och kompetensutveckling. Ekonomiskt 
resultat 6 tkr.

Färdtjänst
Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett överskott 
på 301 tkr. Kostnaderna är betydligt högre än 2007, men 
lägre än 2008 då kostnaderna ökade kraftigt, så det ver-
kar som att kostnadsutvecklingen stannat upp. 

Rehabiliteringsverksamhet
Den samlade rehabiliteringsverksamheten redovisar en 
positiv budgetavvikelse på 790 tkr. Beläggningen på kort-
tidsboende har varit mindre än förväntad. Under året 

gjord ny upphandling av hjälpmedel antas inte påverka 
kommunernas framtida kostnader negativt.

Hemvård och övrig öppen verksamhet
Antalet personer som under året erhållit hemvård upp-
gick till 566 stycken, vilket är en ökning med 50 personer 
jämfört med föregående år.

Av nedanstående sammanställning framgår antal perso-
ner som under respektive år erhållit hemvård:
     År          Antal
     1995  639
     2005    495
     2006  478 
     2007  488
     2008  516
     2009  566

Antalet hemvårdstimmar under året uppgick till 181.952 
vilket är en ökning med 8.915 timmar jämfört med före-
gående år. Antalet LASS-timmar som personlig assistent 
som utfördes var 103.740, en dramatisk ökning med 56.190 
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
2009        103 740*   181 952  285 692
* Uppgifter saknas i ett ärende.

412 personer var vid halvårsskiftet inskrivna i den kom-
munala hemsjukvården.

Servicehus
Omsorgsnämnden disponerar från 1 oktober 2009 sam-
manlagt 125 servicelägenheter med följande fördelning:
Gudarpsgården  Tranemo  60 lägenheter
Glimringe Limmared 20 lägenheter
Solbacken Länghem 14 lägenheter
Hjälmå  Dalstorp  31 lägenheter

20 servicelägenheter på Solbacken har under året 
konverterats från särskilt boende till trygghetsboende. 
Därutöver finns för korttidsvård i form av växelvård en 
växelplats vardera på Solbacken och Hjälmå samt två 
korttidsplatser för dementa på Resurscentrum. Korttids-
platserna inklusive de 16 rehabiliteringsplatser på Re-
surscentrum har under året haft en beläggningsgrad på 
72 % jämfört med 79 % under 2008 och 85 % under 2007. 
 
Gruppbostad SoL
För vård av demenssjuka disponerar omsorgsnämnden 
sammanlagt 40 vård- och boendeplatser i fem särskilda 
gruppbostäder enligt följande:
Glimringe Limmared            16 platser
Solrosen  Tranemo  8 platser
Hjälmå  Dalstorp  8 platser
Gudarpsgården  Tranemo  8 platser

Demensplatserna har utökats med åtta i och med att 
Glimringes tidigare somatiska gruppboende omvandlats 
till demensboende. Här ingår också Ängslyckan som 
under året ändrat inriktning till trygghetsboende.

Redo för utflykt
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Stöd till funktionshindrade
Inom ramen för lagstiftningen om stöd och service 
till funktionshindrade i vissa fall hade vid årsskiftet 
2009/2010 sammanlagt 99 personer olika former av insat-
ser enligt följande (en person kan ha flera insatser):

personlig assistans enligt LASS  17  •	
personlig assistans enligt LSS  3•	
ledsagarservice      14•	
avlösarservice      4•	
kontaktperson    15•	
korttidsvistelse utanför egna hemmet 18•	
korttillsyn för skolungdom över 12 år 5•	
boende i bostäder med särskild service•	
   .  barn unga      4•	
   .  vuxna    33•	
daglig verksamhet   38•	

Gruppbostäder 
Totalt disponerar omsorgsnämnden 28 platser i bostäder 
med särskild service (gruppbostad) enligt följande:
Havrestigen Tranemo  5 platser + 1 korttid
Grässtigen  Tranemo  5 platser
Storgatan Limmared 5 platser
Parkgatan  Tranemo  6 platser 
Timotejstigen  Tranemo  6 platser

Servicebostad
I slutet av 2008 tillskapade nämnden en servicebostad 
(innebär boende i egna lägenheter kopplat till en baslä-
genhet) där personal stöttar de boende i sin bostad. Nio 
personer är nu kopplade till boendet, varav sex har LSS-
beslut och tre beslut enligt socialtjänstlagen.

Dagcenter och korttidsboende
Dagcenterverksamheten bedrivs vid tre enheter i 
Tranemo. Under året har utlokaliserad dagverksamhet 
anordnats bl a i samarbete med Limac. Korttidsboendet 
bedrivs i två olika enheter i Tranemo.

Socialpsykiatrin
Sedan 2006 bedriver omsorgsnämnden en socialpsykia-
trisk verksamhet i form av boendestöd och dagverksam-
het. Drygt 30 brukare har insatser från socialpsykiatrin. 

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

Genom färdtjänsten får ungdomar som har väsentliga 
svårigheter att resa möjlighet att göra detta på ett anpassat 
sätt. Barn och ungdomar med omfattande omvårdnads-
behov och/eller behov av hemsjukvård får via hemvår-
den möjlighet att bo hemma vilket främjar deras liv och 
hälsa. Genom LSS-lagstiftningen får barn och ungdomar 
med omfattande funktionshinder stöd och hjälp genom 
personlig assistans vilket gör det möjligt för dem att t ex 
kommunicera med omvärlden och skapa nya kontaktytor. 
Verksamheten med korttidsplatser skapar miljöombyte 
som möjliggör etablerandet av sociala kontakter, vilket 
underlättar en successiv frigörelse från föräldrahemmet.

Omsorgsnämnden samverkar med bildningsnämnden 
och individ- och familjenämnden för att för varje barn 
och ungdom skapa en så bra tillvaro som möjligt utifrån 
ett helhetsperspektiv innefattande såväl skolgång som 
fritid.

Måluppfyllelse
Ekonomi
Öka verksamhetsenheternas delaktighet i budgetproces-
sen och i den ekonomiska uppföljningen för att skapa 
ökad förståelse för ”god ekonomisk hushållning”.

Hur skall målet mätas?
Samtliga resultatansvariga chefer inom omsorgsförvalt-
ningens verksamheter skall till varje tertialrapport göra 
en egen ekonomisk utfallsprognos för årets verksamhet.
Resultat
Det har flera år pågått ett intensivt arbete för att öka 
enheternas delaktighet i budgetarbetet. Detta har gjorts 
parallellt med att nämnden skapat nya sätt för att fördela 
budgeten utifrån gällande behov. Något som kommer 
att fortsätta under 2010. Arbetet görs tillsammans med 
ekonomifunktionen som fungerar mycket bra, vilket är 
en förutsättning för hitta en sund balans mellan verksam-
hetsmässiga och budgetmässiga mål. Det finns arbete 
kvar att göra, men under 2010 borde målet kunna vara 
helt uppfyllt.

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

Hur skall målet mätas?
Vid årsskiftet skall antalet medarbetare som kunnat 
utöka sin sysselsättningsgrad ha ökat med 5 % inom hela 
omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Resultat
Projektet för vård- och omsorgspersonal avseende höjda 
sysselsättningsgrader, bemanningspolitik, Time-Care, 
arbetstidsmodeller m m kommer att göra att målet har 
mycket goda möjligheter ett uppnås. Projektet kommer 
att pågå under hela 2010. Redan vid årets slut har antalet 
medarbetare som höjt sin sysselsättningsgrad ökat med 

Daglig verksamhet i kommuncaféet
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4,1 % inom äldreomsorgen. Inom funktionshinderområ-
det framkommer en marginell minskning.

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

Hur skall målet mätas?
Minst 85 % av alla brukare inom omsorgsnämndens verk-
samhetsområde skall uppleva att de känner trygghet.
Resultat
Vid mätningen framgår att 84 % av de boende i särskilt 
boende och 78 % av de som har insatser från hemtjänsten 
är generellt nöjda (tolkas här som trygga) med verksam-
heten. Eftersom målet visat sig vara extremt högt satt, dvs 
på 85 % nöjdhet, nås målet inte när det gäller hemtjänst 
och resultatet ligger även något under målet när det gäl-
ler särskilt boende. I sammanhanget måste dock påpekas 
att när det gäller jämförelse med andra kommuner ligger 
Tranemo bland de absolut bästa kommunerna i hela riket.

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

Hur skall målet mätas?
Senast till år 2010 skall antalet demensplatser ökat med 
minst 16 platser inom omsorgsnämndens särskilda boen-
deformer för äldre.
Resultat
Under 2009 har tillskapats ytterligare ett gruppboende för 
dementa med åtta platser. Detta har skett genom att det 
somatiska gruppboendet på Glimringe ändrat inriktning 
till demens. Del av målet är därmed uppnått.

Framtiden
Omsorgsnämnden har nu haft två verksamhetsår inne-
hållande mycket stora och strategiska förändringar av 
verksamheten. Med beaktande av den korta tidsperioden 
får nämndens förändringsarbete betraktas som anmärk-

ningsvärt. Genom en lojal och kompetent personal och 
genom en konsekvent utvecklings- och förändringspro-
cess har detta varit möjligt.

Förändringen av Solgård till Resurscentrum mm och för-
ändringen av inriktningen av Solbacken och Ängslyckan 
har inneburit att äldreomsorgen nästan minskat med 
var fjärde särskilda boendeplats (23 %). Detta har mötts 
upp med att skapa en samlad korttidsverksamhet med 
rehabiliterande inriktning och en samlad verksamhet för 
demens där bl a separata korttidsplatser och en korttids-
verksamhet tillskapats, verksamheter som inte tidigare 
funnits, samt genom att aktivt arbeta med kvarboendet i 
det ordinära boendet genom att tillskapa 26 trygghetsbo-
endeplatser och genom att implementera hemrehabilite-
ring. I denna förändringsprocess har ett antal omfattande 
utvecklingsområden i utvecklingsplanen för äldreomsor-
gen också kunnat genomföras. Hemsjukvårdens sjukskö-
terskeorganisation har/kommer att minskat sin organisa-
tion med 4,5 tjänster. 

Trots att LSS-lagstiftningen försvårar det, t ex genom 
kraven på små boendeenheter, har det även inom områ-
det stöd till funktionshindrade arbetats aktivt med både 
inre och yttre strukturella förändringar. Detta har gjorts 
genom att en ny gruppbostad har tillskapats inom befint-
liga lokaler, en lokalöversyn har gjorts av lokalerna för 
dagverksamheten och korttidsverksamheten som innebär 
bättre nyttjande av både personal och lokaler där genom-
förandet tyvärr dragit ut på tiden genom förseningar av 
ombyggnationen av tänkta lokaler på Västergården. Där-
utöver har en ny servicebostad tillskapats, vilket innebu-
rit att nämnden har förhindrat hot om vite av ej verkställ-
da beslut, dagverksamheten har breddats genom externa 
lösningar och externa boendeplaceringar inom psykiatrin 
har/kommer att erbjudas boende på hemmaplan.

Genom alla dessa åtgärder har omsorgsnämnden under 
de två senaste åren beslutat om att minska (eller komma 
att minska) kostnaderna med ca 14,8 miljoner kr motsva-
rande helår enligt följande beslutade åtgärder, tkr:

Solgårds förändring till Resurscentrum mm 4 000
Solbackens förändring 3 300
Ängslyckans förändring 300
Nytt demensboende skapas på Glimringe 
istället för på Solbacken 950
Successiv indragning av ekonomiskt 
anhörigstöd 200
Utjämning av bemanningen på 
demensboendena 1 200
Anpassning sjuksköterskeorganisationen 2 600
Gruppbostad LSS har skapats inom 
befintliga lokaler (framtida kapital-
kostnader undviks därmed)    450
Hemtagning av externa platsköp psykiatrin 1 300
Lokalförändringar inom LSS-verksamheten 500

14,8 miljoner kr motsvarar ganska exakt en kostnads-
minskning med 10 % mot nettobudgeten och som 
exempel i pengar ca 37 underskötersketjänster eller ca 30 
sjukskötersketjänster eller ca 28 enhetschefstjänster. 

Därutöver finns från socialförvaltningen framtagna för-
ändringsförslag som skulle ge en minskning av kostna-
derna med ytterligare ca 5,7 miljoner kr motsvarande 
helår.

Äldreomsorgen i Tranemo kommun får högt betyg
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2009 2008

Servicehus
Antal lägenheter 125 145

Antal boende 130 158

Bruttokostnad/boende kr * 292 365 253 666

Nettokostnad/boende kr * 225 429 199 760

Dygnskostnad kr * 618 547

* Exklusive kostnad för hemvård

Hemvård
Antal vårdtagare 566 516

Antal timmar 285 692 220 587

varav förmedlade LASS-timmar 103 740 47 550

Bruttokostnad/timme kr exkl. LASS 299 293

Nettokostnad/timme kr 281 280

Rehab/korttidsplatser
Antal vårdplatser 16 16

Bruttokostnad/boende kr 488 162 556 419

Nettokostnad/boende kr 470 337 540 550

Dygnskostnad kr 1 289 1 480

Gruppbostad SoL
Antal boende 40 40

Bruttokostnad/boende kr 434 602 414 585

Nettokostnad/boende kr 368 837 341 670

Dygnskostnad kr 1 011 936

Gruppbostad LSS
Antal boende 27 22

Bruttokostnad/boende kr 615 422 592 445

Nettokostnad/boende kr 538 126 513 645

Dygnskostnad kr 1 474 1 407

Lokal färdtjänst
Antal färdtjänstberättigagde 472 433

Antal enkelresor 6 658 7 222

Nettokostnad/enkelres kr 229 215

Riksfärdtjänst
Antal personer 22 29

Antal enkelresor 134 136

Nettokostnad/enkelresa kr 1 714 2 046

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplats inkl 
rehabplats 72 % 79 %

Antal utskrivningsklara 310 378

Verksamhetsmått och nyckeltalDe närmaste åren kommer att bli mycket intressanta för 
omsorgsnämnden (socialnämnden) med många viktiga 
och strategiska utvecklingsområden, t ex att skapa ut-
vecklingsplaner för både äldreomsorgen och för perso-
ner med funktionsnedsättning, vidare utredning och 
förberedelser av LOV för att möjliggöra införande av en 
valfrihetsmodell. Projektet med att arbeta med personal-
bemanning/-politik kommer att fortsätta under 2010. Det 
finns stora behov att arbeta med och utveckla IT-/kom-
munikationsstrukturen. 

Trots stora och omfattande förändringar av verksamhe-
ten, effektiviseringar och besparingar blir det ändå för 
omsorgsnämnden ett budgetunderskott för 2009 liksom 
det blev för 2008. Detta beror främst på att organisera 
och strukturera om ger omställningskostnader, på de 
utökade behoven inom LSS-verksamheten och i hem-
tjänsten samt till viss del på att det blivit en fördröjning 
i förändringen av bemanningen inom sjuksköterskeor-
ganisationen och i planerade lokalrokaden inom LSS, 
men också pga av förskjutningen av förändringen av 
Solbacken. Ingen verksamhet för övrigt har ökade kost-
nader eller ”obefogade” budgetunderskott. Det ser även 
ut som den nya socialnämnden kommer att gå in i 2010 
med en underbalanserad budget, vilket beror på de ökade 
behoven inom LSS-verksamheten.  En närmare analys av 
budgetförutsättningarna visar att äldreomsorgens och 
hemsjukvårdens kostnader är på väg ner och närmar sig 
budgetbalans, vilket visar att genomförda förändringar 
börjar få effekt. 

Jämförelser med andra kommuner visar att vård- och 
omsorgsverksamheten i Tranemo har låga kostnader, 
framförallt om man beaktar att äldreomsorgen har haft 
en struktur med ett stort antal särskilda boendeplatser 
och förhållandevis små boendeenheter. Nämndens kost-
nadsutveckling från 2005 har varit ganska låg jämfört 
med andra kommuner. Ingen del av verksamheten visar 
höga kostnader, trots att behoven ökat. Även personaltät-
heten både inom äldreomsorgen och funktionshinderom-
rådet är låg.

Tranemo kommun behöver betala mindre till det statliga 
utjämningssystemet för LSS avseende 2010 mot 2008 (mät-
tid är oktober två år tidigare, dvs en fördröjning med 15 
månader), detta som en direkt följd av de ökade LSS-be-
hoven. Därmed borde man dra slutsatsen att kommun-
fullmäktige måste ha en ingående prioriteringsdebatt 
om att antingen måste LSS-verksamheten få en utökad 
budget som stämmer med LSS-behoven eller vara mycket 
tydliga med att den nya socialnämnden måste arbeta 
vidare med ytterligare strukturella förändringar då ge-
nerella besparingar/förändringar sannolikt på ett oönskat 
sätt skulle kunna ge negativa effekter på verksamhetens 
kvalitet och personalens arbetsmiljö. Tyvärr tycker sig 
omsorgsnämnden under 2009 ha sett en avsaknad av 
transparens från kommunfullmäktige då det beslut om 
strukturella förändringar som fattats i en viss omfattning 
inte har följts upp med en ekonomisk reglering. Omsorgs-
nämnden har via SKL:s öppna jämförelser visat sig ha 
en mycket hög brukarnöjdhet och risken finns att detta 
kan ändras om vård- och verksamheten år efter år blir 
föremål för stora och omfattande förändringar och inte 
kompenseras ekonomiskt för utökade behov. 
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INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande  Marianne Hörnqvist (m)
Förvaltningschef   Magnus Andersson

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2009
Budget 

2009
Bokslut 

2008
Intäkter 8 250 5 839 5 394

Kostnader - 28 651 - 23 895 - 22 509

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader - 20 401 - 18 056 - 17 115

Kapitalkostnader - 17 - 19 - 33

uTFALL - 20 418 - 18 075 - 17 148
Budgetanslag 18 075 18 075 17 308

RESuLTAT - 2 343 0 160

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Gemensam verk-
samhet IFO 6 793 6 755 38

Förebyggande 
insatser 3 517 3 087 430

Försörjningsstöd 2 725 4 300 - 1 575

Institutionsvård 3 130 3 035 95

Vård i familjehem 1 795 2 650 - 855

Familjerådgivning 115 122 - 7

Flyktingverksamhet 0 468 - 468

SuMMA 18 075 20 418 - 2 343

Årets resultat
Årets ekonomiska resultat blir ett underskott på 2 343 tkr. 
Försörjningsstödet gör ett underskott med 1 575 tkr. Även 
flyktingverksamheten påverkas av konjunkturläget, efter-
som det påverkar inflyttades möjligheter till ett arbete, 
och gör ett underskott på 468 tkr. Övriga delar visar totalt 
sett ett mindre underskott på 300 tkr. Posten växthus 
visar ett positivt resultat på 791 tkr pga vakanta tjänster. 
Antalet anmälningar och tyngre behandlingsärenden har 
ökat under året, något som innebär att kontaktpersoner 
och familjehemsplaceringar ger ett underskott på totalt 
1 096 tkr. 

Nämnden har under året befarat ett underskott pga av 
utvecklingen av försörjningsstödet och därför begärt ett 
tilläggsanslag på 1 700 tkr för ändamålet. 

Årets verksamhet
Individ- och familjenämndens ansvarsområde är hand-
läggning av familjerätt, utreda ansökningar om försörj-
ningsstöd, utreda anmälningar om barn som far illa, 
utreda 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 för familjerådgivning och 
mottagande av flyktingar. Nämnden har även fältassistent 
som arbetar med uppsökande och förebyggande arbete 
bland ungdomar. Nämnden ansvarar för tillstånd och 
tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt för 
tillsyn enligt tobakslagen. Individ- och familjenämndens 
verksamhet har under året bl a präglats av: 

Utvecklingen av försörjningsstödet•	
Vita villan-projektet•	
Ökning av mängden ärenden inom behandling•	
Arbetsmiljö/organisation•	
Övertagande av Konsumentverksamheten och bud-•	
get- och skuldrådgivningen 2009

utvecklingen av försörjningsstödet
Pågående lågkonjunktur och finanskris har lett till ökad 
arbetslöshet som gör att betydligt fler behöver försörj-
ningsstöd. I Tranemo har arbetslösheten ökat från en 
mycket låg nivå till en nivå som är lägre än riksgenom-
snittet, men med Tranemomått sett mycket hög. Arbets-
lösheten inklusive personer i olika arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder var i november 2009 i Tranemo 4,9 % (riket 
6,7 %). Motsvarande siffra för ungdomsarbetslösheten, 
personer mellan 18-24 år, var 12,2 % (riket 11,4 %).
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Antalet hushåll som har försörjningsstöd har under året 
ökat från 44 till 65, dvs en höjning med 48 %. Kostnader-
na har från 1 januari 2007 mer än fördubblats. 

Vita villan-projektet
Tranemo kommun har fått 2,1 miljoner kr från EU för att 
genomföra projektet som vänder sig till helt eller del-
vis arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. Intresserade 
ungdomar kan ansöka om en plats i projektet. Där får 
ungdomarna bl a renovera Vita villan-fastigheten, lära 
sig skriva ett CV, åka på studiebesök till olika företag och 
allmänt en meningsfull dag med fasta rutiner. 

Målet är att i första hand hitta ett arbete, utbildning eller 
en praktikplats. 43 ungdomar har börjat i projektet. Av 
dessa har 13 avslutat projektet med arbete eller studier, 
ytterligare 6 har slutat av andra orsaker. 15 har jobb el-
ler praktik, men finns kvar i projektet. 9 ungdomar är i 
inledningsfas av projektet. 

Ökning av antalet ärenden inom behandling
När det gäller behandlingsärenden har det under året 
varit en osedvanligt stor inströmning av anmälningar 
och svåra behandlingsärenden. Antalet institutionsplace-
ringar har ökat liksom antalet familjehemsplaceringar.
 
Alla ärenden resulterar inte i kostsamma åtgärder och 
i ett antal ärenden kommer Tranemo kommun att få 
kostnaderna ersatta av Migrationsverket, dock måste 
individ- och familjenämnden stå för den tunga myndig-
hetsutövande delen.

Arbetsmiljö/organisation
Individ- familjeomsorgen har tidigare haft arbetsmiljö-
problem som till stora delar har åtgärdats. 

IFO-avdelningen har tappat många års erfarenhet ge-
nom att många erfarna medarbetare bytts ut mot yngre 
medarbetare. Därtill kommer det kraftigt utökade antalet 
ansökningar om försörjningsstöd, och belastningen för 
att handlägga det ökade antalet anmälningar och be-
handlingsärenden. Som åtgärder för att förstärka organi-
sationen har en 1:e socialsekreterare anställts, en vakant 
behandlingsassistenttjänst har konverterats till en social-
sekreterare. Därutöver kommer organisationen förstärkas 
ytterligare med en ”överanställning” av en socialsekrete-
rare under hela 2010. Även pensionerad tidigare personal 
har periodvis förstärkt organisationen.

Förvaltningsledningens uppfattning är att situationen 
efter hand blivit bättre, beroende på att ett antal befatt-
ningar har kunnat besättas, en förstärkning av arbetsled-
ningen och genom personalens enorma lojalitet.  

Övertagande av Konsumentverksamheten och 
budget- och skuldrådgivningen 2009
Under året har 218 konsumentvägledningsärenden hand-
lagts. Antalet informationsinsatser till olika kontaktgrup-
per har ökat med 50 %.  

Budget- och skuldrådgivningen har två vitala delar. Den 
ena omfattar diskussion och planering av hushållets bud-
get för vardagsutgifter, den andra diskussion och förslag 
om hur hushållet kan använda de pengar som finns för 
att betala av sina skulder. 

Konsumenträtt och reklamationer är de områden som 
har flest antal ärenden. De flesta tvistefrågor löses på 

lokal nivå. Förebyggande insatser som riktar sig till olika 
målgrupper tvingas prioriteras för att uppnå en balans 
mellan dessa insatser och andra uppgifter.

Genom verksamheten med budget- och skuldrådgivning 
kan man se vinster för kommunen t.ex. att försörjnings-
stödet minskar och genom att den enskilde konsumenten 
blir motiverad att få en egen försörjning. 

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
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 föräldrar eller ha så stor kontakt med dem som 
möjligt. Vidare har barn i utsatta familjer rätt till samma 
möjligheter 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 hem-
maplan. Nämnden 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 hem-
met. Socialtjänstlagen styr en stor del av förvaltningens 
verksamhet och kan direkt överföras till barnkonventio-
nens olika artiklar och det är tydligt att socialtjänstlagen 
i vissa fall ger ett starkare skydd för barn och deras rättig-
heter än vad barnkonventionen gör.

Måluppfyllelse
Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden där det är rele-
vant och arbetsplanerna ska utvärderas regelbundet.

Mätmetod: Löpande samt halvårsvis utvärdering.
Måluppfyllelse: Löpande uppföljning sker månadsvis. 
Förstärkning av arbetsledning har lett till bättre uppfölj-
ning och kvalitetsförbättring. Målet får 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, sam-
manställning vid årets slut.
Måluppfyllelse: Utvecklas i takt med att personalen blir 
fulltalig. Målet har ej uppfyllts fullt ut.   

Varje medarbetare ska genom ett informationstillfälle 
varannan månad få en ökad medvetenhet kring verk-
samhetens ekonomiska situation.
Mätmetod: Genomgång av protokoll från förvaltnings-
möte, sammanställning vid årets slut.
Måluppfyllelse: Information om verksamhetens ekono-
mi har skett vid nära varje APT. Ökad medvetenhet bland 
medarbetare kring ekonomin. Målet har uppfyllts under 
året.

Genom att aktivt följa rättstolkningen inom sociallag-
stiftningen arbeta för att 95% av alla överklagningar i 
länsrätt och kammarrätt lämnas utan bifall.
Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning vid årets 
slut.
Måluppfyllelse: Målet får anses uppnått då endast en 
överklagan har bifallits av domstol. (2008 inga bifall).
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Verksamhetsmått och nyckeltal

2009 2008

Kontaktfamilj/stödfamilj till barn och unga, 
antal

20 13

Institutionsvård
Institutionsvård, barn och unga * 9 4

Antal vårddagar * 1 393 232

Genomsnitt dygnskostnad kr * 2 737 3 965

Institutionsvård antal vuxna 4 4

Antal vårddagar 249 373

Genomsnitt dygnskostnad 1 686 1 504

Familjehemsvård
Barn/unga antal 15 10

Antal vårddagar 4 839 **

Genomsnitt dygnskostnad kr 564 604

Vuxna antal 2 **

Antal vårddagar 292 **

Genomsnitt dygnskostnad kr 1 614 **

Försörjningsstöd
Antal hushåll exkl flyktingar 61 38

Genomsnittlig kostnad per bidragshushåll 
och månad

5 928 5 916

Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll 40 33

Genomsnittlig ”beroendetid” av försörj-
ningsstöd antal månader

7 6,4

Antal nya ärenden 20 12

Budget- och skuldrådgivning
Reklamationer antal 141 166

Övrig konsumenträttslig rådgivning 33 36

Hushållsekonomisk rådgivning 36 17

Skuldrådgivning 57 57
* 2 vuxna ingår (förälder-barnplacering)
** uppgift saknas

Efter introduktionstidens slut ska 70 % av kommunpla-
cerade flyktingar vara självförsörjande efter introduk-ti-
onsperiodens slut.
Mätmetod: Löpande statistik, sammanställning vid årets 
slut. 
Måluppfyllelse: 3 av 5 (60 %) kvarvarande personer i 
introduktion från 2007 är självförsörjande idag. (2008: 
74 % och  2007: 83 %). Målet uppfylls inte helt.

Framtiden
Individ- och familjenämnden kan se att ordningen och 
strukturen i verksamhetens arbete successivt blivit bättre 
och bättre.

Nämnden ser att de närmsta åren kommer behovet av 
försörjningsstödet förmodligen att ligga kvar på en betyd-
ligt högre nivå än tidigare, men samtidigt kan nämnden 
konstatera att Tranemos ökade kostnader av försörjnings-
stödet i jämförelse med andra kommuner ligger på en 
anmärkningsvärt låg nivå. Ett orosmoment för 2010 är att 
nämnden i dagsläget ännu inte kan se konsekvenserna av 
att fler personer blir utförsäkrade från sjukförsäkringen 
från årsskiftet. 

Det är viktigt att den nya socialnämnden, utöver försörj-
ningsstödets ökning, följer utvecklingen av det ökade 
antalet allvarliga anmälningar och svåra behandlings-
ärenden.
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MILJÖ- OCH ByGGNÄMNDEN

Ordförande  Rune Eriksson (c)
Förvaltningschef   Kennet Jonsson

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2009
Budget 

2009
Bokslut 

2008
Intäkter 1 961 2 018 2 093

Kostnader - 3 097 -3 073 - 2 971

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader - 1 136  - 1 055 - 877

Kapitalkostnader 0 0 0

uTFALL - 1 136 - 1 055 - 877
Budgetanslag 1 055 1 055 837

RESuLTAT - 81 0 - 40

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Gemensam verk-
samhet 850 781 69

Byggverksamhet - 541 - 301 - 240

Planer 402 709 - 307

Miljö och Agenda 21 344 - 53 397

SuMMA 1 055 1 136 - 81

Årets resultat
Miljö- och byggnämnden uppvisar ett sammanlagt un-
derskott på 81 tkr.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 50 tkr 
för nämndens egna kostnader samt ett överskott på 
19 tkr för miljöåtgärder; totalt ett överskott på 69 tkr jäm-
fört med budget. 

Byggverksamhet
Byggtillsyn redovisar ett underskott på 240 tkr jämfört 
med budget. 

Planverksamhet
Planverksamhetens resultat visar på ett underskott på 
307 tkr. Kostnader för arbetet med äldre liggande planer 
samt en höjd ambitionsnivå för planverksamheten är den 
väsentligaste orsaken till de ökade plankostnaderna. 

Miljöverksamhet
För miljöverksamheten redovisas totalt ett överskott på 
397 tkr.

Avloppstillsynen visar ett överskott på 107 tkr. Detta 
huvudsakligen till följd av en ökad mängd inkommande 
ärenden.

Miljö- och hälsoskydd resulterade i ett överskott på 
246 tkr. Detta beror på högre intäkter och lägre kostnader 
än budgeterat.

Livsmedel har givit ett överskott på 56 tkr till följd av 
lägre personalkostnader än beräknat.

Miljöövervakning i form av kalkningsåtgärder, luftvård 
samt vattenvård har sammantaget lett till ett underskott 
på 42 tkr.
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Årets verksamhet
Byggverksamhet
Byggtillsynen har haft färre inkommande ärenden att 
hantera än föregående år. Dessutom har det varit mindre 
antal stora ärenden att hantera.

Planverksamhet
Under året har det arbetats med många detaljplaner. 
Vid årets slut pågår arbete med 19 detaljplaner och 4 
detaljplaner har avslutats 2009. Arbetet med äldre planer 
(planhygien) har tagit stora resurser i anspråk samt kostat 
en hel del pengar som inte varit budgeterade. 

Miljöverksamhet
Miljö- och hälsoskyddsarbetet inom områdena miljö-
skydd och hälsoskydd har påverkats av sjukfrånvaro och 
stor personalomsättning. Detta har givit upphov till stora 
svårigheter att hinna med inkommande ärenden och i 
ännu högre grad planerat arbete.

Inom livsmedelskontrollen har ett mycket väl fungerande 
arbete skett. De två livsmedelshandläggarna har lyft 
nivån på livsmedelskontrollen betydligt under året.

Naturvårdsarbetet och miljöövervakningsarbetet har 
fungerat bra under året.

Under 2009 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 ener-•	
girådgivare och konsumentrådgivare.

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
Cykeltävling – Cykelkampen samt miljö- och klimatin-
formation till mellanstadieelever. Genom Cykelkampen 
vill Tranemo kommun uppmuntra barn att cykla till 
skolan i högre grad istället för transport med bil.

Natur och miljöpärmen – Läromedel om miljö för mel-
lanstadieklasser. 

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

Skräpplockardag tillsammans med elever i åk 1-6 samt i 
samarbete med Håll Sverige Rent.

Måluppfyllelse
Fakturering av 2009 års fasta  årliga tillsynsavgifter ska ske 
under första kvartalet. 
Målet har inte uppnåtts.

På grund av större arbete med omklassning av tillsyns-
objekt än beräknat samt liten personalstyrka under året 
har tillsynsarbetet blivit lidande. Fakturering har dock 
skett enligt taxan under slutet av 2009.

Fakturering av planärenden där annan än kommunen är bestäl-
lare ska ske fortlöpande, tertialvis, under året.
Målet har uppnåtts.

Rutiner har tagits fram för att effektivisera arbetet och, i 
större grad, möjliggöra uppfyllelse av målet. 

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

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

Verksamhetskontroll avseende intern kontroll och ekono-
misk uppföljning har skett tertialvis och nämnden visar 
under sista tertialet en förbättring av det i delårsbokslutet 
prognosticerade underskottet med ca 580 tkr.

Tjänstegarantin har klarats under året med en genom-
snittlig handläggningstid på 17 dagar.

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och ändamålsenliga 
arbetsrutiner för att säkerställa ett effektivt och rättssäkert myn-
dighetsarbete. 
Målet uppfylls delvis.
 
Framtiden
Personalsituationen upplevs i nuläget vara på väg mot en 
något stabilare situation. Det är svårt att sia om framtiden 
bl a med tanke på hur kommande organisationsföränd-
ringar kan komma att påverka läget. 

Intäkter och behov inom byggverksamhet är konjunktur-
beroende. Under 2010 förutspås en fortsatt mindre mängd 
inkommande bygglovsansökningar och bygganmälning-
ar. Planverksamheten behöver en förbättrad struktur med 
ökad samstämmighet mellan behov och resurser. 

2009 2008

Antal diarieförda ärenden 616 546

Bygglov och bygganmälningar
Antal diarieförda ärenden bygglov 105 147

Antal diarieförda ärende bygganmälningar 95 122

Brandfarlig vara 3 2

Planverksamhet
Detaljplaner, antal nya ärenden 3 9

Antal pågående planer 19 10

Antal avslutade planer 4 3

Miljöverksamhet
Värmeanläggningar 62 54

Enskilda avlopp 23 35

Ansökningar om dispens sophämtning 16 4

Beslut - avslag 5 2

Ansökan dispens slamtömning 2 4

Cisterner 1 0

Livsmedelsanläggning 38 40

Verksamhetsmått och nyckeltal
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Bokslut 
2009

Budget 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter
Avgifter 9 406 10 167 9 444

Övrigt 187 0 627

Summa intäkter 9 593 10 167 10  071

Kostnader
Drift och underhåll

- 7 138 - 7 315 - 6 630

Personalkostnader
- 1 733 - 1 522 - 1 572

Skatt på deponerat 
avfall 0 0 - 343

Avsättning till slut-
täckning - 750 - 717 - 750

Summa kostnader - 9 621 - 9 554  - 9 296

Resultat före kapital-
kostnader - 28 613 775
Kapitalkostnader -253 -613 -225

uTFALL - 281 0 550
Kommunbidrag 0 0 0

RESuLTAT - 281 0 550
Avgår avsättning till 
renhållningsfond

281 - 550

Resultat efter avsätt-
ning 0 0 0

Ackumulerat resultat 864 1 145

Kostnadstäckning (%) 97,2 100,0 105,8

RENHÅLLNING

Resultat
Totalt visar avfallsverksamheten ett underskott på 
281 tkr. Intäkterna når ej upp i budget då intäkter för för-
säljning av skrot blev lägre än budgeterat samt att hämt-
ning av lösa säckar minskat med 50 %. Kostnaderna för 
Änglarpstippen har blivit ca 200 tkr högre än beräknat, 
bl a p g a reparation av våg. Kapitalkostnaderna blev 
lägre än budgeterat då byggnationen av ny återvinnings-
central påbörjades senare än beräknat.

Årets verksamhet
Fr o m maj 2009 har Tranemo kommun ny renhållnings-
entreprenör,  LBC Borås AB. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har tidi-
gare aviserat att de har för avsikt att lägga ner ett antal 
återvinningsstationer i Tranemo kommun. I september 
2009 tecknade FTI i samarbete med SKL, Svensk Glas
återvinning samt Avfall Sverige ett nytt samarbetsavtal. 
Bl a berör avtalet vikten av att sträva efter en hög servi-
cenivå och att stationerna ska anpassas i mesta möjliga 

mån efter rådande förhållanden i respektive kommun. En 
utvärdering ska göras under 2011, fram till dess kommer 
inga stationer att läggas ner.

Måluppfyllelse
Antalet hushåll som innehar kompost uppgår till drygt 
85 % och fler och fler hushåll tecknar glesare hämt-
ningsintervall. Under året har ett 50-tal nya abonnenter 
tillkommit. Det uppsatta målet högst 530 kg avfall per 
hushåll och år har infriats, 2009 blev resultatet 505 kg/
hushåll.

Framtiden
Arbetet med att märka upp samtliga sopkärl med etikett 
samt RFID-chip blev något försenat p g a senarelagd 
entreprenadstart. Under våren/sommaren 2010 beräknas 
systemet (EDP-mobile) att kunna användas fullt ut.

Den nya återvinningscentralen beräknas vara färdig i 
juni 2010. Centralen blir en modern anläggning som kla-
rar av att möta såväl dagens som framtidens miljökrav.

2009 2008

Hushållsavfall till förbränning (ton) 2 093 2 034

Hushållsavfall till deponi (ton) 205 219

Brandspecifikt industriavfall (ton) 0 326

Antal abonnenter, 14 dagars, ej kompost 568 626

Antal abonnenter, 14 dagars, egen 
kompost

1 112 1 141

Antal abonnenter, var 4:e vecka, ej 
kompost

79 93

Antal abonnenter, var 4:e vecka, egen 
kompost

2 310 2 181

Antal abonnenter, var 8:e vecka, egen 
kompost

473 451

Antal latrinabonnemang 20 23

Antal lösa säckar 848  1 955

Nyckeltal

Återvinningscentralen Gudarp
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Resultat
Fjärrvärmen uppvisar ett överskott på 872 tkr, beroende 
på att en större del värme än budgeterat kunnat köpas in 
från Ardagh. Då priset per MWh från Ardagh är lägre än 
övrig inköpt värme ger detta ett positivt resultat.

Fjärrvärmeverksamheten betalar administrationser-
sättning till samhällsbyggnadsavdelningen och till den 
centrala administrationen, under 2009 uppgick denna till 
1 154 tkr. Administrationsersättningen ska täcka fjärrvär-
meverksamhetens kostnader för administrativ personal 
samt övriga gemensamma kostnader.  Till 2009 ändrades 
beräkningen av administrationsersättningen till sba, 
vilket medförde en ökad administrationsersättning sam-
tidigt som de direkta lönekostnaderna på fjärrvärmeverk-
samheten minskade.

Årets verksamhet
Under året har fastigheter i stora delar av Limmared 
kopplats in på fjärrvärmenätet. En förstärkningsledning 
har byggts i Tranemo.

Ett antal efteranslutningar har utförts i Tranemo under 
året.

Måluppfyllelse
Målet för fjärrvärmen är att producera värme och varm-
vatten av högsta kvalitet med få driftstörningar, vilket 
uppnåtts under 2009.

Framtiden
Under 2010 ska fjärrvärmenätet i Limmared färdigställas, 
några korta etapper återstår. De återstående centralerna 
ska kopplas in.

Under 2010 kommer driftoptimering av fjärrvärmenätet 
att prioriteras för att minska värmeförluster och få ett så 
driftsäkert fjärrvärmenät som möjligt.

2009 2008

Antal fjärrvärmeabonnenter 663 650

Köpt värme (MWh) 40 860 37 241

Såld värme (MWh) 34 320 30 698

Värmeförlust % 16 18

Nyckeltal

Mer fjärrvärme på gång
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2009 2008

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 13 645 11 442

Kommunen 4 404 3 445

Tranemobostäder AB 3 291 2 749

Tranemo Utvecklings AB 108 214

Övriga externa intäkter 29 81

Övriga interna intäkter 24 30

Summa intäkter 21 501 17 962

Not 2
Kostnader
Driftkostnader - 13 982 - 13 106

Underhållskostnader - 288 - 408

Personalkostnader * - 422 - 873

Summa kostnader - 14 692 - 14 387

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnads-
avdelningen * - 1 055 -290

Central administration - 99 - 96

Summa administrations-
kostnader

- 1 154 - 386

*Personalkostnader flyttade från fjärrvärmen till central administration 
på sba, ingår i adm ersättning fr 2009.

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 62 823 59 535

Årets anskaffningar 20 180 5 623

Årets avskrivningar - 2 729 - 2 335

Nedskrivningar 0 0

Överfört till omsättnings-
tillgångar 0 0

utgående bokfört värde 80 274 62 823

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 93 968 73 788

Ackumulerade avskrivningar - 13 693 - 10 964

80 274 62 823

utgående bokfört värde
Verksamhetsanläggningar 79 252 62 092

Inventarier, fordon, mätare etc 1 022 731

80 274 62 823
I de bokförda värdena inåg investeringar som är pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat - 1 367 - 471

Årets resultat 872 - 896

utgående eget kapital - 495 - 1 367

Resultaträkning, tkr
Not Bokslut Bokslut

2009 2008
Intäkter
Brukningsavgifter 1 21 501 17 962

Summa intäkter 21 501 17 962

Kostnader
Kostnader 2 - 14 692 - 14 387

Interna kostnader inom 
koncernen

3 - 1 154 - 386

Avskrivningar - 2 729 - 2 335

Summa kostnader - 18 575 - 17 108

Verksamhetens netto-
kostnad

2 926 854

Finansiella kostnader
Intern ränta - 2 054 - 1 750

uTFALL 872 - 896
Kommunbidrag 0 0

RESuLTAT 872 - 896

Balansräkning, tkr
Not 091231 081231

Materiella anläggningstill-
gångar 4 80 274 62 823

Totala anläggnings-
tillgångar 80 274 62 823

Fordringar

Kundfordringar 8 318 5 724

Totala fordringar 8 318 5 724

SuMMA TILLGÅNGAR 88 591 68 547

Eget kapital

Ackumulerat resultat 5 - 495 - 1 367

Avsättningar

Pensioner 1 116 756

Totala avsättningar 1 116 756

Långfristiga skulder

Avräkning kommunen 83 873 65 217

Totala långfristiga skulder 83 873 65 217

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 098 3 941

Totala kortfristiga skulder 4 098 3 941

SuMMA EGET KAPITAL 
OCH SKuLDER

88 591 68 547
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Resultat
För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 
134 tkr. Intäkterna har blivit ca 600 tkr lägre än budge-
terat beroende på en minskad vattenförbrukning främst 
hos industrin. Personalkostnaderna har blivit lägre än 
budgeterat p g a att gs-personalen ägnat stor del av ar-
betstiden åt investeringsprojekt.

Det ackumulerade resultatet blir efter 2009 års resultat ett 
underskott på ca 2,7 miljoner kronor. 

VA-verksamheten betalar administrationsersättning 
till samhällsbyggnadsavdelningen och till den centrala 
administrationen, under 2009 uppgick denna till 
2 744 tkr. Administrationsersättningen ska täcka va-verk-
samhetens kostnader för administrativ personal samt 
övriga gemensamma kostnader. 

Kostnader för fordon och maskiner (reparationer, kapital-
kostnader m m) fördelas enligt fastställda procentsatser. 
För va-verksamheten uppgick dessa kostnader under 
2009 till ca 446 tkr.

Årets verksamhet
Under året har driften av va-verk och va-nät fungerat bra, 
visst akut underhåll har förekommit på avloppsrenings-
verken. 

Avloppsreningsverket i Månstad lades ner i början av 
året. Vattenledningen till Månstad har försetts med en 
anläggning för behandling med UV-ljus. Överföringsled-
ningar mellan Dalstorp och Ölsremma har färdigställts. 
Vatten- och avloppsreningsverken i Ölsremma kommer 
att läggas ner under 2010.

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

2009 2008

Antal VA-abonnenter 3 214 3 214

Producerad vattenmängd m3 814 000 865 000

Debiterad vattenmängd m3 539 000 571 000

Nyckeltal

Måluppfyllelse
VA-verksamheten uppnår under 2009 målet att leverera 
dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt rena spill-
vattnet på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

Framtiden
Investeringar gällande va-verk och ledningar fortsätter 
enligt va-strategiplanen. Dalstorps avloppsreningsverk 
ska byggas om. Vattenledningen till Ambjörnarp ska 
förses med en anläggning för behandling med UV-ljus.

Utredning av vattenförsörjningen i Dalstorp, Nittorp och 
Ljungsarp fortsätter.

Fortsatt sanering av inläckage till avloppsledningsnäten i 
Grimsås och Rosenlund.

Detalj från Tåstarps vattenverk
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2009 2008

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 17 395 17 571

Kommunen 1 319 1 201

Tranemobostäder AB 2 908 2 247

Tranemo Utvecklings AB 16 20

Övriga externa intäkter 52 0

Övriga interna intäkter 165 160

Summa intäkter 21 855 21 199

Not 2
Kostnader
Driftkostnader - 6 170 - 6 314

Underhållskostnader -2 424 - 3 040

Personalkostnader - 4 176 - 4 052

Summa kostnader -12 770 - 13 406

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnadsavdel-
ningen - 2 296 - 2 472

Central administration -448 - 436

Summa administrations-
kostnader

- 2 744 - 2 908

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 70 210 58 309

Årets anskaffningar 17 912 15 301

Årets avskrivningar - 3 882 - 3 401

Nedskrivningar 0 0

Överfört till omsättnings-
tillgångar 0 0

utgående bokfört värde 84 240 70 210

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 125 457 107 544

Ackumulerade avskrivningar - 41 216 -37 335

84 240 70 210

utgående bokfört värde
VA-nät 32 602 21 319

VA-verk, byggnader 36 465 38 665

Pumpstationer 14 174 8 865

Inventarier, fordon, mätare etc 999 1 361

84 240 70 210
I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat - 2 571 - 2 174

Årets resultat - 134 - 397

utgående eget kapital - 2 705 -  2 571

Resultaträkning, tkr
Not Bokslut Bokslut

2009 2008
Intäkter
Brukningsavgifter 1 21 855 21 199

Summa intäkter 21 855 21 199

Kostnader
Kostnader 2 - 12 770 - 13 406

Interna kostnader inom 
koncernen 3 - 2 744 - 2 908

Avskrivningar - 3 721 - 3 208

Summa kostnader - 19 234 - 19 522

Verksamhetens netto-
kostnad 2 621 1 677

Finansiella kostnader
Intern ränta - 3 340 - 2 735

uTFALL - 718 - 1 058
Kommunbidrag 584 661

RESuLTAT - 134 - 397
Avsättning VA-fond 134 397

Resultat efter avsättning 0 0

Balansräkning, tkr
Not 091231 081231

Materiella anläggningstill-
gångar 4 84 240 70 210

Totala anläggnings-
tillgångar 84 240 70 210

Fordringar

Kundfordringar 2 631 2 847

Totala fordringar 2 631 2 847

Summa tillgångar 86 871 73 057

Eget kapital

Ackumulerat resultat 5 - 2 705 - 2 571

Avsättningar

Pensioner 3 943 3 644

Totala avsättningar 3 943 3 644

Långfristiga skulder

Avräkning kommunen 84 048 70 645

Totala långfristiga skulder 84 048 70 645

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 586 1 339

Totala kortfristiga skulder 1 586 1 339

SuMMA EGET KAPITAL 
OCH SKuLDER

86 871 73 057
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Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Tel: 0325-57 60 00  Fax: 0325-771 32
E-post: kommun@tranemo.se  Hemsida: www.tranemo.se
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