


Framsida:
Tranemo Gymnasieskola når lysande resultat 2010 när SKL, Sveriges kommuners och landsting, gör en öppen jämförelse om gymnasie-
skolor i Sverige. Rapporten bygger på tio olika indikatorer som visar hur landets kommuner lyckas med sina gymnasieutbildningar.
Tranemo kommun finns med på tio-i-topp-listan på fyra olika indikatorer:
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år 
Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år 
Andel elever som har etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning 
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning

Viktor Nilsson, tog studenten på Tranemo Gymnasieskola, teknikprogrammet, 2010. Han fick sommarjobb på Kongsberg Automotive i 
Ljungsarp och är fortfarande kvar.

Anna Nord går sitt tredje år på omvårdnadsprogrammet på Tranemo Gymnasieskola och är snart redo att möta arbetsmarknaden.
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TRANEMO KOMMuNS ORGANISATION

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

2011-2014 2007-2010

Centerpartiet 8 11

Moderaterna 7 6

Folkpartiet 2 2

Kristdemokraterna 2 2

Socialdemokraterna 1� 1�

Miljöpartiet 2 -

Vänsterpartiet 1 1

Sverigedemokraterna 2 1

Summa 37 37

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisionen

Valnämnden

Tranemo
Bostäder AB

Tranemo 
Utvecklings AB

Bildnings-
nämnden

Bildnings-
förvaltningen

Kommunstyrelse-
förvaltningen

Social-
nämnden

Miljö- och bygg-
nämnden

Överförmyndar-
nämnden

Social-
förvaltningen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter, samt att 
ha uppsikt över nämnders och kommunägda bolags verk-
samhet.	Kommunstyrelsen	har	hand	om	den	ekonomiska	
förvaltningen.

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

Kommunala uppdragsföretag
Det finns tre kooperativ som utför barnomsorg på upp-
drag	av	Tranemo	kommun.	Dessa	är	Fyrklövern	i	Limma-
red,	Tussilago	i	Länghem	och	Skogsduvan	i	Mossebo.	
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Befolkning, pendling, arbetsmarknad

Befolkningsmängden	i	kommunen	minskade	med	
35	invånare	under	2010	(2009:	-99)	och	kommunens	
befolkning uppgick därmed till 11 587 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. 1980-12-31 uppgick invånarantalet i 
kommunen	till	12	413	invånare.

Tranemo kommun har under perioden 2006-2008 
haft nettoinpendling till kommunen. 2006 var net-
toinpendlingen 100 personer. 2008 hade det ökat till 
166 personer. Under 2009 minskade dock inpend-
lingen till kommunen kraftigt, vilket innebär att det 
under 2009 åter var fler som pendlade ut ur än in i 
Tranemo kommun – under 2009 var det en nettout-
pendling med 21 personer.

Arbetslösheten	i	Tranemo	kommun	var	bland	de	
lägsta i landet under 2007, men under den kraftiga 
konjunkturnedgången 2008 och 2009 ökade arbets-
lösheten kraftigt. Under 2010 har arbetslösheten dock 
vänt nedåt igen. I december 2010 var andelen öppet 
arbetslösa i kommunen 2,3 procent medan den totala 
arbetslösheten uppgick till 4,1 procent.

Tranemo kommuns ekonomi 2010
Årets ekonomiska resultat för	Tranemo	kommun	2010	
uppgår till 6,0 mkr (2009: +0,3 mkr). 

I det ekonomiska resultatet 2010 ingår ett bidrag på 5 mkr, 
medel som har avsatts för ombyggnad av riksväg 27 vid 
Kråkered-Viared.	Om	man	undantar	jämförelsestörande	
poster uppgår resultatet till 11,0 mkr, vilket följaktligen 
innebär en resultatförbättring med 10,7 mkr jämfört med 
året	innan.

För	kommunkoncernen	(kommunen,	Tranemobostäder	
AB – TBAB – och Tranemo Utvecklings AB - TUAB) upp-
gick det ekonomiska resultatet till +8,6 mkr 
(2009: +2,7 mkr).

Omsättningen år 2010 uppgick för kommunen till
686 mkr (2009: 649 mkr). Koncernens omsättning uppgick 
till	726	mkr	(2009:	691	mkr).

Kommunalskatten i	Tranemo	var	oförändrad	inför	2010	
och uppgick till totalt 31,45%. Genomsnittet i länet var 
32,03 %, medan riksgenomsnittet var 31,56 %.

Nämndernas ekonomiska utfall är	sammantaget	sämre	
än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -7,8 mkr. So-
cialnämnden	(-7,0	mkr)	och	bildningsnämnden	(-1,3	mkr)	
redovisar underskott mot budget. Kommunstyrelsen har 
ett överskott på 0,6 mkr och miljö- och byggnämnden har 
en	smärre	negativ	avvikelse.

•

•

•

Budgetutfall 2010, mkr
Kommunstyrelsen 0,6

Bildningsnämnden - 1,�

Socialnämnden - 7,0

Miljö- och byggnämnden - 0,1

Summa - 7,8

Nämnderna har sammantaget redovisat positiva avvikel-
ser	fyra	av	de	sju	senaste	åren.	De	senaste	tre	åren	har	det	
varit underskott. I tabellen nedan redovisas nämndernas 
sammantagna	budgetavvikelser	de	senaste	åren.
	

Budgetutfall nämnderna
200� 0,0

200� �,8

2006 2,�

2007 1,6

2008 - 7,2

2009 - �,7

2010 - 7,8

Inkomsterna av skatter och statsbidrag var	7,7	mkr	
högre	än	budgeterat.

Finansnettot (räntekostnader	och	ränteintäkter)	var
1,2 mkr bättre än budgeterat.

Årets investeringar 2010 uppgick till 61,9 mkr
(2009: 88,4 mkr). Den största investeringen under året 
var	ombyggnaden	av	Tranängskolan	(14,3	mkr).	En	viss	
del av årets nettoinvesteringar har gjorts inom sådana 
verksamheter som finansieras via avgifter från brukarna 
– det handlar om fjärrvärme-, renhållnings- och VA-verk-
samheterna. Sammantaget uppgår investeringarna inom 
dessa verksamhetsområden till 18,8 mkr. Investeringarna 
i den i huvudsak skattefinansierade verksamheten upp-
går	följaktligen	till	43,1	mkr.

Kommunens låneskuld vid årsskiftet 2009/2010 upp-
gick till 180 mkr, vilket är en ökning med 30 mkr jämfört 
med förra årsskiftet. Av de inlånade medlen är 69 mkr 
vidareutlånade	till	TUAB.	Kommunkoncernens	totala	
låneskuld var vid årsskiftet 319 mkr (2009: 282 mkr). En 
låneskuld på 319 mkr motsvarar 27 531 kronor per invå-
nare (2009: 24 299 kr/inv).

Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden) 
uppgick i bokslutet för 2010 till 20,6 procent (2009: 20,5 %). 
För koncernen uppgick soliditeten (inklusive hela pen-
sionsskulden) till 18,4 procent (2009: 18,1 %).
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ORDFÖRANDE
När vi nu slutredovisar 2010 kan jag konstatera att resul-
tatet ligger i paritet med vad vi totalt har budgeterat för 
2010. Verksamheterna har i stort sett följt intentionerna 
som	Kommunfullmäktige	beslutat	om	med	undantag	av	
Socialnämnden där vi har stora negativa avvikelser. Detta 
har kompenserats av högre skatteintäkter än budgeterat.
Det är angeläget att vi under 2011 kommer till rätta med 
avvikelserna	inom	det	sociala	området.

När det gäller investeringarna så ligger de på en hög nivå 
vilket medför att vi över tid har svårt att uppnå vårt mål 
som innebär att våra investeringar ska självfinansieras. 
Detta betyder att vi åren framöver måste minska investe-
ringsvolymen.

Kommunens miljömål som innebär att alla kommunägda 
fastigheter	med	kommunal	verksamhet	ska	ha	miljövän-
lig uppvärmning uppnås sannolikt senast 2012. Då har 
kommunens koldioxidutsläpp minskat med 950 ton.

Glädjande	för	kommunen	och	hela	landet	är	den	snabba	
återhämtning som skett efter konjunkturnedgång och 
finanskris.

De flesta av företag och företagare är optimistiska och ser 
på 2011 med stor tillförsikt vilket förhoppningsvis leder 
till att flera av våra arbetslösa kommuninnevånare kan få 
arbete.

En annan siffra som pekar uppåt är födelsenettot vilket i 
förlängningen kan bidra till att vi får befolkningstillväxt.

Vi har under flera år påtalat vikten av att ha en fungeran-
de kollektivtrafik mot Småland och då främst Gislaved 
- Värnamoområdet. Med hjälp av Västra Götalands Re-
gionen  kommer en expresslinje med sex turer i vardera 
riktningen mellan Värnamo och Borås att starta i mitten 
på mars 2011.

Bra	samarbete	och	samverkan	med	andra	kommuner	
är viktigt och blir än viktigare i framtiden. Vi har ett 
givande samarbete inom flera områden med kommuner 
både	inom	och	utanför	Västra	Götalands	Regionen	vilket	
gynnar	såväl	kommun	som	kommuninvånare.

Avslutningsvis	vill	jag	tacka	alla	anställda	och	förtroen-
devalda	för	era	insatser		och	engagemang	under	2010.	

KOMMuNSTyRELSENS 
VICE ORDFÖRANDE 
När jag blickar tillbaka på 2010 ser jag stora kontraster. 
Jag ser mycket positivt som exempelvis ny organisation 
för kommunen såväl politisk som förvaltningsmäs-
sig. Den kommer förhoppningsvis leda till en livligare 
debatt och diskussion både bland medborgarna och i de 
politiska församlingarna. Under året startade också en ny 
gemensam nämnd tillsammans med Ulricehamn för att 
ta hand om de båda kommunernas it-frågor. Detta är ett 
konkret exempel på samverkan mellan grannkommuner-
na och nu ser jag fram emot fler efterföljare, exempelvis 
när det gäller löneadministrationen. Jag tror att det kom-
mer att vara avgörande för vår kommun hur väl vi lyckas 
samverka	med	andra	kommuner	och	hur	väl	vi	lyckas	
skapa och delta i nätverk av olika slag. 

Samtidigt kan jag tyvärr konstatera att de sociala verk-
samheternas	kostnader	har	eskalerat	under	2010,	vilket	
är något jag även har tagit upp tidigare som ett stort pro-
blem. Trots omfattande tilläggsanslag blir det ett budgetö-
verskridande på 7 miljoner kronor. Frågan är vilket som 
är mest allvarligt – nivån på kostnaderna eller det faktum 
att utfallet gång efter gång blir sämre än prognoserna? 
Det sistnämnda tyder på bristande kontroll. Det först-
nämnda måste däremot ställas mot de behov som finns 
och	den	ambition	vi	har	för	verksamheten.	Det	är	utan	
tvekan ett misslyckande för den politiska majoriteten, att 

hela 2010 fick gå utan att vi kommit närmare en lösning 
på detta.

Sammanfattningsvis vill jag ändå poängtera att jag ser 
stora möjligheter för vår kommun att utvecklas positivt 
framöver. Vi har utvecklingsplaner för vår centralort som 
vi aldrig haft förut, bland annat centrummiljön samt om-
rådet runt gymnasieskolan och Sveaborg. Det finns också 
ett stort engagemang i Limmared runt ett nytt glashus 
och ett stort föreningsengagemang runt konstgräsplaner 
i kommunen. Detta är bara några exempel som visar att 
det finns mycket bra att med gemensamma krafter bygga 
vidare på inför framtiden.

Stort tack till politiker över alla partigränser och till kom-
munens	anställda	medarbetare	för	ert	engagemang	under	
föregående	år!

Crister	Persson	(c)

Claes	Redberg	(s)
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2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomiskt resultat
Årets resultat, tkr 2) � 9�8 �17 6 969 - 21 628 - 9 000

Ökning nettokostnader, % �,� 2,6 -  2,� 6,0 6,�

Ökning skatteintäkter, % 1,� 1,7 �,� �,1 �,�

Personalkostnader, mkr 1) �1�,9 �1�,� �98,2 �80,� �6�,�

Investeringar

Nettoinvesteringar, mkr 61,9 88,� 8�,6 �8,6 �8,7

Självfinansiering av investeringar, % 6� �7 �1 110 61

Tillgångar/skulder
Totala tillgångar, mkr 778,1 752,5 634,4 580,6 529,6
varav

Omsättningstillgångar, mkr 87,1 79,0 61,� 97,2 �7,8

Anläggningstillgångar 691,0 67�,� �7�,1 �8�,� �81,8

Totala skulder, mkr 618,0 598,3 480,6 433,7 363,9
varav

Kortfristiga skulder,  mkr 1�6,2 1�6,1 12�,6 119,1 10�,�

Långfristiga skulder, mkr 180,0 1�0,0 6�,0 2�,� 10,9

Soliditet

Soliditet inkl pensionsskuld, % 20,6 20,� 2�,� 2�,� �1,�

Skattesats

Kommunal skattesats, % 21,00 21,00 20,7� 20,7� 20,7�

Total skattesats, % �1,�� �1,�� �1,20 �1,20 �1,20

Invånare
Folkmängd 11 587 11 622 11 721 11 750 11 742
Ökning/minskning - �� - 99 - 29 8 - 62

Födda 122 116 118 11� 101

Döda - 118 - 1�0 - 1�8 - 1�6 - 1��

Födelsenetto 4 - 14 - 20 - 23 - 32

Inflyttning ��� �21 �1� ��9 �89

Utflyttning - �7� - �06 - �2� - �28 - �19

Flyttningsnetto - 39 - 85 - 9 31 - 30

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

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

I resultatet för 2007 ingår extraordinära pensionskostnader (�8,6 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 
2010 så här:
(verksamhetens andel av nettokostnaderna)

Äldreomsorg 22,0� kr
Grundskola 20,�� kr
Lokaler, gator och övrig teknisk 
verksamhet

1�,9� kr

Gymnasieskola 11,�� kr
Förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg

7,66 kr

Stöd till funktionshindrade 7,90 kr
Kommungemensam verksamhet �,67 kr
Individ- och familjeomsorg �,67 kr
Kultur och fritid �,20 kr
Räddningstjänst 1,�9 kr
Kollektivtrafik 0,9� kr
Färdtjänst 0,�6 kr
Miljö- och byggverksamhet 0,17 kr

Vad används pengarna till? Var kommer pengarna ifrån?

Material, 
tjänster, avgifter 

m m
28%

Bidrag 
6%

Avskrivningar
5%

Personal-
kostnader

61%

 
Avgifter, hyror, 

bidrag m m
23%

Statsbidrag
17%

Kommunal-
skatten
60%
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ÅTERHÄMTNING I OTAKT  
Återhämtningen fortsätter efter att finanskrisen tryckt 
ner den globala ekonomin i den djupaste konjunktur-
nedgången sedan depressionen på 1930-talet. Den star-
kaste tillväxtkraften finns i växande ekonomier som 
Kina, Indien, Brasilien med flera som ångar på i god 
takt. I resten av världen går återhämtningen långsam-
mare. Riskerna är i första hand globala. På nedsidan 
dominerar risken för större spridning av skuldkrisen i 
Europa. Även den ökande statsskulden i USA utgör en 
risk. 
Återhämtningen i den svenska ekonomin har under 
2010 varit mycket stark. Stark tillväxt och en impone-
rade återhämtning av sysselsättningen gör att vi är nära 
samma nivåer som innan krisen. 

En splittrad bild av den globala ekono-
miska återhämtningen
Återhämtningen fortsätter efter att finanskrisen tryckt 
ner den globala ekonomin i den djupaste konjunkturned-
gången sedan depressionen på 1930-talet.

Trots att flera ekonomier har studsat upp starkare än vad 
som kunde förväntas har världsekonomin ännu inte nått 
de	nivåer	som	rådde	före	krisen.
Den starkaste tillväxtkraften finns i växande ekonomier 
som Kina, Indien, Brasilien med flera som ångar på i god 
takt. Dessa länder bedöms ge ett betydande bidrag till 
den	globala	tillväxten	även	de	kommande	åren.

I	resten	av	världen	går	återhämtningen	långsammare.	
Det traditionella loket för världsekonomin, USA:s privata 
konsumtion, har hittills saknat en stor del av det nödvän-
diga	bränslet.	De	amerikanska	hushållens	förmögenheter	
har fallit kraftigt i kölvattnet av kollapsande fastighets-
priser. Samtidigt har man problem med stora budgetun-
derskott i de offentliga finanserna. Det är därför sannolikt 
att USA så småningom kommer att behöva strama åt de 
offentliga budgetarna.

Ytterligare finanspolitiska stimulanser bidrar dock till att 
den amerikanska ekonomin växlar upp. Fortsatta skatte-
lättnader, låga räntor och en stigande sysselsättning inne-
bär att de amerikanska hushållens konsumtion ökar och 
förväntas	bidra	till	ökad	tillväxt.
Även i Europa plågas många länder av underskotts- och 
skuldproblem i finanskrisens spår. Även om en ny finan-
siell kris är osannolik finns det skäl att räkna med en 
svag återhämtning i många europeiska länder – Sveriges 
viktigaste handelspartners – eftersom den nödvändiga 

offentliga budgetsaneringen kommer att innebära en 
svag efterfrågeutveckling. Detta gäller i länder med akuta 
statsfinan-siella problem som kräver mycket kraftfulla 
åtgärder som Grekland, Irland, Portugal, Spanien och 
Storbritannien	men	även	i	länder	där	budgetsituationen	
är	mindre	akut,	som	Frankrike	och	Tyskland,	väntar	
åtstramningar.

Svensk ekonomi växte i rekordfart
Återhämtningen	i	den	svenska	ekonomin	har	under	2010	
varit mycket stark. Särskilt uttalad har återhämtningen 
varit i industrin. Industrins produktionstillväxt beror på 
en mycket snabb återhämtning av svensk export. Efter 
ett fall på drygt 13 procent väntas exporten ha vuxit med 
över tio procent under 2010. En relativt begränsad tillväxt 
i omvärlden innebär att ökningstakten blir mer måttlig 
framöver. En mer dämpad exporttillväxt innebär också 
att BNP-tillväxten mattas av något.

Trots att vi under den nu genomlidna krisen sett antalet 
sysselsatta minska med 160 000 och antalet arbetslösa öka 
med nästan lika många, till 9 procent av arbetskraften, 
blev	nedgången	ändå	relativt	liten	jämfört	med	fallet	i	
början	av	1990-talet.

Olika indikatorer pekar nu på en fortsatt växande efter-
frågan och därmed förbättrad arbetsmarknad. Antalet 
varsel är tillbaka på låga nivåer, antalet nyanmälda lediga 
platser är fler än för ett år sedan och företagens bedöm-
ningar av den framtida sysselsättningen är positiva.

De tillfälliga tillskotten till kommuner 
och landsting upphör
Tillfälliga statsbidragstillskott, sänkta sjukförsäkrings-
premier och förbättrade skatteintäkter gör att kommu-
nerna redovisar starka resultat även 2010. Att en stor del 
av tillskotten har varit tillfälliga medför dock att kom-
munerna	måste	hålla	igen	inför	2011,	då	det	tillfälliga	
konjunkturstödet fasas ut samtidigt som skatteintäkterna 
fortfarande	ökar	svagt.	Den	svaga	ökningen	av	skat-
teunderlaget beror delvis på att den fortfarande svaga 
situationen på arbetsmarknaden beräknas leda till låga 
löneökningar. Det spelar också roll att sysselsättnings-
minskningen och börsraset medförde att den automatiska 
stabiliseringen,	den	så	kallade	bromsen,	av	allmänna	
pensioner utlöses 2010–2011, vilket leder till att pensions-
inkomsterna	minskar	dessa	år.

Källor:
Nordea, Ekonomiska Utsikter, januari 2011
Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten december 2010
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Invånarantalet i Tranemo kommun minskade under 
2010, framförallt under andra halvan av året. Sett över 
hela året minskade invånarantalet med 35 personer.

Arbetslösheten i Tranemo kommun var bland de lägsta 
i landet under 2007, men under den kraftiga konjunk-
turnedgången 2008 och 2009 ökade arbetslösheten 
kraftigt. Under 2010 har arbetslösheten dock vänt nedåt 
igen. I december 2010 var andelen öppet arbetslösa i 
kommunen 2,3 procent medan den totala arbetslöshe-
ten uppgick till 4,1 procent.

Tranemo kommun har under perioden 2006-2008 haft 
nettoinpendling till kommunen. 2006 var nettoin-
pendlingen 100 personer. 2008 hade det ökat till 166 
personer. Under 2009 minskade dock inpendlingen till 
kommunen kraftigt, vilket innebär att det under 2009 
åter var fler som pendlade in än ut ur Tranemo kom-
mun – under 2009 var det en nettoutpendling med 21 
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	den	lokala	arbetsmarknaden	utvecklas.

Befolkningsutvecklingen	
Tranemo kommuns befolkningsmängd uppgick per den 
31/12 2010 till 11 587 invånare, en minskning med 35 per-
soner jämfört med för ett år sedan. Detta innebär att invå-
narantalet minskat med 450 personer under de senaste 
tio åren. Även sett över en så lång period som närmare 30 
år så har invånarantalet i kommunen minskat. 1980-12-31 
uppgick invånarantalet i kommunen till 12 413 invånare.

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	markant	
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. 
Befolkningsutvecklingen	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 7�� m2

Invånare per km2 16

Tranemo kommun

Befolkningsutvecklingen 2010

Befolkning 2009-12-31 11 622

Inflyttningar ���

Utflyttningar - �7�

Flyttningsunderskott - 39

Födda 122

Döda - 118

Födelseunderskott 4

Befolkingsförändring -35

Befolkning 2010-12-31 11 587

Befolkningsutvecklingen 2006-2010

Tranemo Riket

Jordbruk � 2

Tillverkning �7 2�

Offentlig service 2� �1

Övrig service mm 2� ��

Förvärvsarbetande 2008

Nattbefolkning, %

Tranemo Riket

Jordbruk � 2

Tillverkning �9 2�

Offentlig service 21 �1

Övrig service mm 17 ��

Dagbefolkning, %

Nattbefolkning = bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Dagbefolkning (arbetstillfällen) = arbetar i kommunen och bor i eller 
utanför kommunen

11 400
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2006 2007 2008 2009 2010



11

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

Eutvecklingen på arbetsmarknaden
Arbetslösheten	bland	kommunens	invånare	var	mycket	
låg under 2007. Under 2008 och 2009 ökade arbetslösheten 
i	kommunen	snabbt	i	Tranemo	såväl	som	i	övriga	landet.	
Under 2010 har arbetslöshetssiffrorna åter vänt nedåt.

Den totala arbetslösheten i Tranemo kommun uppgick 
till 4,1 procent i december 2010, vilket var en minskning 
med 1,2 procentenheter jämfört med förra året. Den totala 
arbetslösheten i länet uppgick till 6,6 procent och i riket 
till 6,8 procent i december 2010.

Andelen öppet arbetslösa i Tranemo kommun uppgick 
till 2,3 procent i december 2010.

I	Tranemo	kommuns	näringsliv	är	det	en	stor	koncentra-
tion på tillverkande industri. Tillverkningsindustrin samt 
byggsektorn står för ungefär 59 % 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	undanta-
get,	är	Ardagh	Glass	Limmared	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 2009, 
medan inpendlingen samma år uppgick till 1 656 perso-
ner.	2006	var	det	första	året	under	åtminstone	de	senaste	
femton åren som kommunen hade en nettoinpendling. 
2008 var nettoinpendlingen 166 personer. Den tidigare 
nettout-pendlingen, som dock sjunkit stadigt under hela 
2000-talet, var 175 personer under 2005 och hela 365 per-
soner om man går så långt tillbaka som 1998.

Under 2009 var utpendlingen följaktligen åter större än 
inpendlingen. Nettoutpendlingen uppgick till -21 perso-
ner.

Total arbetslöshet 2006-2010, %

ungdomsarbetslöshet 2006-2010, %

Pendling 2005-2009

Antal nya företag per 1 000 invånare

Kongsberg Automotive i Ljungsarp 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.

•
•
•
•
•
•

Aktiviteter 2010
Förslag till Översiktsplan har utarbetats och antagits. I 
denna lyfts de frågor fram som anges i den strategiska 
planen.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS 
områden (byggnation i Strandnära lägen) har påbörjats
Inom ramen för EU projektet Trans in Form har ett 
seminarium	genomförts	där	frågan	kring	kommunens	
attraktivitet diskuterats.

Möte har hållits med fastighetsägare i kommunen för att 
diskutera	intresse	och	möjligheter	för	bostadsbyggnation.
Byggnation	av	hyreslägenheter	i	Tranemo	samhälle	har	
påbörjats.

Trygghetsboende har etablerats på Solbacken. En särskild 
äldreboendeutredning pågår.

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.

Limmareds station är viktig för Tranemo kommun.
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EAktiviteter 2010
Förslag har utarbetats om ny expressbusslinje mellan 
Värnamo och Borås. Överenskommelse har träffats mel-
lan	Tranemo,	Svenljunga,	Borås,	Västra	Götalandsregio-
nen, Gislaved, Värnamo och Jönköpings Länstrafik om 
finansiering. Trafiken skulle ha varit igång vid årsskiftet 
men dröjer tyvärr till en bit in på 2011.

För kollektivtrafiken i stort i Sjuhärad har förslag till 
”Målbild 2025” utarbetats i vilken behoven och utveck-
lingen av kollektivtrafiken i Sjuhärad beskrivs. Tranemo 
kommun har i sina synpunkter angett att förslaget på ett 
bra och tydligt sätt redovisar det utvecklingsbehov som 
finns för kollektivtrafiken i Sjuhärad.

Kommunen för en kontinuerlig dialog med Trafikverket 
om behoven på vägnätet.

Under 2010 skulle arbetena påbörjas vad gäller vägarna 
Ljungsarp – Grimsås och Dalstorp – Gölingstorp. Detta 
har tyvärr inte skett på grund av tillståndsproblem och 
fördröjningar hos Trafikverket.

För genomförande av förbifart Borås på rv 27 inom plan-
perioden 2011 – 2021 krävs medfinansiering och för ge-
nomförande i början av perioden förskottering. Tranemo 
kan komma att bli berörd av dessa åtaganden. Avtal har 
träffats mellan Regionen, Trafikverket och Borås stad, 
Svenljunga och Tranemo kommuner om såväl medfinan-
siering som förskottering.

En studie om etablering av omlastningsterminal bil/järn-
väg i Limmared har genomförts. Arbete pågår med såväl 
utförande- som finansieringsdiskussioner. Närmast be-
hövs ett avtal med Trafikverket rörande genomförandet.
Kommunen	har	sökt	bidrag	hos	regionen	för	utbyggnad	
av	resterande	stomlinjer	vad	gäller	bredband.	Beslut	från	
Regionen	väntas	inom	den	närmaste	tiden.

En	ekonomisk	förening	har	ansökt	om	kommunalt	bidrag	
för utbyggnad av fiber i hela kommunen. Den kommuna-
la	insatsen	är	betydande	varför	en	noggrann	beredning	
är	nödvändig.

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.

Aktiviteter 2010
Inom	kommunalförbundet	har	avtal	om	samverkan	inom	
gymnasieskolan	utarbetats	och	beslutas	i	de	kommuner	
som har egen gymnasieskola. Ytterligare samverkan dis-
kuteras	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.

Aktiviteter 2010
Projekt Tranemodellen har pågått under året med 
regionala tillväxtmedel som bas. Projektet syftar till att 
etablera mötesplatser över generationsgränserna i olika 
orter.

Kemiundervisning på Tranemo Gymnasieskola.
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E Mötesplats har etablerats i Grimsås liksom ett projektrum 
i Tranemo. Arbete pågår med etablering på ytterligare 
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. 

Aktiviteter 2010
Kommunen har varit fortsatt aktiv i näringslivsfrågorna. 
Genom	engagemang	har	företags	utveckling	underlät-
tats och några företags fortsatta etablering i kommunen 
säkrats.

I Översiktsplanen har även lämpliga lokaliseringar av 
verksamhetsområden	redovisats.

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

En	arbetsgivarring	har	etablerats	där	såväl	kommunen	
som flera företag i kommunen ingår.

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.

Aktiviteter 2010
Under	året	har	mycket	arbete	ägnats	åt	diskussioner	
kring genomförandet av en förändrad politisk organisa-
tion. I den nya organisation där alla är överens om att 
förutsättningarna för en bra medborgardialog ökar och 
innehållet i det politiska arbetet blir mer engagerande. Ett 
antal seminarier har genomförts på detta tema.

Det pågår kontinuerligt ett arbete för att kommunens 
anställda ska bemöta invånare och andra på ett bra sätt. 



1�

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

ETRANEMO KOMMuN I ETT SJuHÄRADSPERSPEKTIV

Borås �,0 %

Bollebygd �,7 %

Ulricehamn 2,1 %

Vårgårda 1,6 %

Mark 0,8 %

Herrljunga 0,1 %

Svenljunga - 1,0 %

Tranemo - 1,9 %

Källa: SCB

Ulricehamn 20,98

Tranemo 21,00

Bollebygd 21,�9

Borås 21,�9

Vårgårda 21,6�

Mark 21,6�

Svenljunga 21,70

Herrljunga 22,29

Riksgenomsnitt 20,7�
Källa: SCB

Bollebygd 101

Borås 9�

Tranemo 9�

Ulricehamn 91

Mark 90

Herrljunga 89

Vårgårda 88

Svenljunga 87

Källa: SCB

Vårgårda 11

Bollebygd �1

Herrljunga �7

Borås 66

Ulricehamn 80

Tranemo 110

Svenljunga 17�

Mark 219

Källa: Svenskt Näringsliv

Tranemo 2,�

Bollebygd 2,�

Herrljunga 2,6

Svenljunga 2,9

Mark 2,9

Ulricehamn �,0

Vårgårda �,1

Borås �,7

Riksgenomsnitt �,6
Källa: AMS

Tranemo 7�1

Svenljunga 77�

Ulricehamn 79�

Herrljunga 801

Mark 802

Vårgårda 8�0

Borås 8�7

Bollebygd 866

Riksgenomsnitt 887
Källa: SABO

Borås �,2
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Herrljunga 86

Vårgårda 8�

Svenljunga 8�

Mark 8�

Bollebygd 82

Riksgenomsnitt 8�
Källa: Skolverket

Svenljunga 6,8

Tranemo 6,7

Mark 6,2

Vårgårda �,6

Ulricehamn �,2

Herrljunga �,8

Borås �,7

Bollebygd �,�

Riksgenomsnitt �,7
Källa: SCB

Borås 1�,0

Vårgårda 11,9

Ulricehamn 11,6

Svenljunga 11,�

Mark 10,9

Bollebygd 10,�

Tranemo 10,�

Herrljunga 9,2

Riksgenomsnitt 11,�
Källa: SCB

Befolkningsutveckling 2006-2010

Skattesats 2010

Skattekraft i procent av riksge-
nomsnittet, 2009

Arbetslöshet, december 2010

Svenskt Näringslivs kommun-
ranking 2010

Allmännyttiga bostadsföretag, 
hyresnivåer 2010, kr/kvm

Förskola, antal inskrivna barn 
/årsarbetare läsåret 09/10

Antalet lärare/100 elever i grund-
skolan läsåret 09/10

Andel (%) elever i åk 9 som är be-
höriga till gymnasieskolan, 09/10

Andel (%) som fullföljde gymnasie-
utbildningen inom fyra år, 09/10

Andel (%) av 65-w med omsorg i 
särskilt boende 2009

Andel (%) av 65-w med omsorg i 
ordinärt boende 2009
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Kommunfullmäktige	har	i	budgeten	för	2010	inom	ramen	
för	kommunens	styrmodell	fastställt	mål	och	riktlinjer	
för	verksamheten	som	är	av	betydelse	för	god	ekonomisk	
hushållning. För ekonomin anges de finansiella mål som 
är	av	betydelse	för	god	ekonomisk	hushållning.

I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppföljning 
avseende måluppfyllelsen. 

Sammanfattningsvis har två av tre finansiella mål upp-
nåtts. När det gäller verksamhetsmålen har endast 12 av 
totalt 27 mål uppnåtts helt eller delvis.
Måluppfyllelsen kommenteras även mer i detalj på andra 
ställen	i	årsredovisningen.

God måluppfyllelse:
		
Viss måluppfyllelse:
		 	
Ingen måluppfyllelse:   

Finansiella mål Måluppfyllelse

Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara 1,� % av 
skatter och statsbidrag.

Målet avseende det ekonomiska resultatet har uppnåtts 
under 2010. Det ekonomiska resultatet, exklusive jämförel-
sestörande poster, uppgår till 11,0 mkr.

Kommunens soliditet skall behållas på dagens nivå. Målet avseende den finansiella ställningen, soliditeten, har 
uppnåtts under 2010. Soliditeten ligger kvar på en nivå strax 
över 20 procent.

Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade. Målet att alla investeringar ska finansieras med egna medel 
uppnås inte. Sett över den senaste tioårsperioden (2001-
2010) har 64 procent av investeringarna finansierats via 
medel som tillförts från driften.

Verksamhetsmål Måluppfyllelse

Lokala företagares omdömen om företagsklimatet i kom-
munen skall rankas bland de �0 bästa i landet (Svenskt 
Näringslivs undersökning).

Resultatet för 2010 är plats 121, en kraftig försämring jämfört 
med föregående år och således långt från målet

2012 skall sjukfrånvaron i organisationen vara så låg att den 
är bland de fem lägsta i landets samtliga kommuner. Delmål 
2010 är att sjukfrånvaron ska minska med 0,2 procentenhe-
ter jmf med 2009.

Sjukfrånvaron är för 2010 fortsatt relativt låg men ökar från 
�,9 % till �,1%.

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

Andelen heltidsanställda var 2010 �6% jämfört med ��% 
2009, en ökning med �,6%. Andelen timanställda har mins-
kat med �,�%.

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

Målet uppnås inte då bland annat fastigheten Kindbo i Lim-
mared är outhyrt.

Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vidaretran-
sport till förbränning ska uppgå till högst ��0 kg/hushåll.

Målet har uppfyllts då mängden avfall per hushåll 2010 
uppgick till �21 kg.

2012 skall ingen av de lokaler som används för kommunens 
verksamhet nyttja olja för uppvärmning. Oljeuppvärmda 
lokaler ska konverteras till mer miljövänliga alternativ, t ex 
fjärrvärme, pellets, värmepump etc. Delmål för 2010 är att 
samtliga kommunala lokaler i Grimsås ska ha konverterats.

Målet kommer att uppnås under 2012. Oljeuppvärmda 
lokaler finns kvar i Länghem. Utredning angående fjärrvärme 
eller annan lösning har påbörjats. Delmålet för 2010 har ej 
uppnåtts då det återstår en oljeuppvärmd lokal i Grimsås.

Andelen elever i åk � som uppnår målen i alla ämnen ska 
öka med minst 10 procentenheter.

Andelen har ökat från 76 % till 79 %.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. Andelen har ökat från 86 % till 89 %.

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

Andelen har sjunkit från 9� till 90 %.

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

Antalet inskrivna elever har minskat från ��0 till �1�. Lärar-
kapaciteten har minskat motsvarande �00 tkr.

Öka antalet besök/invånare från �,9� till över � gällande all 
aktivitet inom biblioteksverksamheten.

2010: �,77 besök per invånare.
En viktig orsak till minskningen är att resurserna till bibliotek 
och allmänkultur minskade under 2010

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

2010: � 8�8 besök, 2009: � ��6
Fritidsgården i Länghem fick stängas under höstterminen 
2010 på grund av vattenskada

Bibehållen nivå på antal badande i simhallen jmf med före-
gående år.

2010: 21 �8�,  2009: 21 271

Socialnämnden ekonomi:
Öka verksamheternas delaktighet i budgetprocess och 
uppföljning för att skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk 
hushållning”. Samtliga resultatansvariga chefer ska till varje 
tertialrapport göra en egen ekonomisk utfallsprognos för 
årets verksamhet.

Samtliga resultatansvariga chefer gör utfallsprognos per 
tertial. Detta arbete kan förfinas och utvecklas genom ett 
anpassat instrument med högre grad av tydlighet.



17

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

EVerksamhetsmål Måluppfyllelse

Socialnämnden personal:
För att vara en god arbetsgivare skall antalet medarbetare 
som kan utöka sin sysselsättningsgrad under året öka. 
Vid årsskiftet ska antalet medarbetare som kunnat öka sin 
sysselsättningsgrad ha ökat med � % inom hela nämndens 
verksamhetsområde.

All omvårdnadspersonal har möjlighet att välja sysselsätt-
ningsgrad två gånger per år. Den totala sysselsättningsgra-
den har under projekttiden ökat med 6,�� %.

Socialnämndens brukare skall känna sig trygga även när de 
har behov av nämndens vård- och omsorgsinsatser. Minst 
8� % av alla brukare skall uppleva att de känner sig trygga.

På grund av hög arbetstyngd hos socialförvaltningens led-
ning har ingen mätning gjorts, enligt överenskommelse med 
socialnämnden.

Inom äldreomsorgen behöver ett antal särskilda boende-
platser konverteras till annan boendeinrikting. Senast 2010 
skall antalet demensplatser öka med minst 16 platser inom 
nämndens särskilda boendeformer för äldre.

Under 2010 har en äldreboendeutredning initierats av social-
nämnden. Ytterligare ett gruppboende omfattande 8 platser 
tillskapades under 2009.

Inom individ- och familjeomsorgen ska arbetsplaner finnas i 
biståndsärenden där det är relevant och planerna ska utvär-
deras regelbundet. Kontroll och genomgång av arbetspla-
nerna samt sammanställning ska ske varje halvår.

På grund av underbemanning och därmed en ökad arbets-
tyngd/handläggare saknas i dagsläget arbetsplaner i ett stort 
antal ärenden. Genom Projekt Six Sigma  genomlyses verk-
samhetens samtliga rutiner.

Missförhållanden bland barn och unga ska upptäckas på 
ett tidigt stadium genom minst ett informationstillfälle på 
varje skola/förskola under året. Kontrollista fylls i efter varje 
besök, sammanställning vid årets slut.

Inga informationstillfällen har genomförts under året på 
grund av underbemanning. Den information som har ge-
nomförts har gällt budget- och skuldrådgivning.

Varje medarbetare ska genom ett informationstillfälle varan-
nan månad få en ökad medvetenhet kring verksamhetens 
ekonomiska situation. Genomgång av protokoll från förvalt-
ningsmöte, sammanställning vid årets slut.

På grund av chefsbyte och underbemanning har verksamhe-
ten haft svårighet att leva upp till de målsättningar som finns. 
Nuvarande områdeschef arbetar med att upprätta rutiner 
kring detta område för att förbättra medvetenheten kring 
verksamhetens ekonomiska situation.

Genom att aktivt följa rättstolkningen inom sociallagsstift-
ningen arbeta för att 9�% av alla överklagningar i länsrätt 
och kammarrätt lämnas utan bifall. Löpande statistik, sam-
manställning vid årets slut.

Målet är uppnått.

Efter introduktionsperiodens slut ska 70% av de kommun-
placerade flyktingarna vara självförsörjande. Mäts genom 
löpande statistik och sammanställning vid årets slut.

Av 27 kommunplacerade flyktingar mottagna 2008, hade 
fem personer blivit självförsörjande under 2010 dvs. 18,� %.

Miljö- och byggnämnden ska ha enkla och ändamålsenliga 
arbetsrutiner för att säkerställa ett effektivt och rättssäkert 
myndighetsarbete.
Nyckeltal:

Under året ska minst tio nya arbetsrutiner upprättas 
inom myndighetens verksamhetsområde. 

Kvalitetsmål:
Arbetsrutinerna ska implementeras i verksamheten 
samt leda till tydliga, mätbara och positiva effekter.

•

•

Viss måluppfyllelse. Ett kontinuerligt pågående arbete.

Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med intern kon-
troll samt styrning av verksamhet relaterat budget tertialvis. 
Nyckeltal: Uppföljning av tillsynsplaner samt händelsestyrd 
verksamhet; 

ärendemängd
antal årsarbetare
tjänstegarantier

Kvalitetsmål:
tillsynen ska följa centrala myndigheters direktiv avse-
ende kvalitet och kontinuitet
tjänstegarantin för handläggningstid ska efterlevas
myndigheten ska eftersträva full bemanning på inrät-
tade tjänster

•
•
•

•

•
•

Målet har uppnåtts. Verksamhetskontroll över intern kontroll 
och ekonomisk uppföljning har skett tertialvis.

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

Målet är uppnått.

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka sin självfi-
nansieringsgrad med minst 2 procentenheter under året.

Målet är inte uppnått.

Fakturering av planärenden där annan än kommunen är 
beställare ska ske fortlöpande, tertialvis, under året.

Målet har delvis uppnåtts. Rutiner har tagits fram för att ef-
fektivisera arbetet.
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KONCERNEN
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2010 uppgår 
till +8,6 mkr, vilket innebär en resultatförbättring med 
5,9 mkr jämfört med förra året. Främst är det kommu-
nens ekonomiska resultat som förbättrats. Tranemo 
Utvecklings AB (TUAB) redovisar försämrat resultat 
jämfört med förra året. Tranemobostäders (TBAB) 
ekonomi har påverkats positivt av låga räntenivåer 
under 2010. Hög vakansgrad och omfattande underhåll 
påverkar dock det ekonomiska resultatet negativt. Båda 
bolagen redovisar positiva resultat efter skatt.

Koncernens soliditet ökar med 0,3 procentenheter till 
18,4 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 2010 ett fastighetsbestånd som omfattar 840 bostadslä-
genheter (57 331 kvm) och 50 lokaler (5 087 kvm).

Tranemo Utvecklings AB bildades under 2005 och syftet 
med bolagets verksamhet är att utveckla och bredda när-
ingslivet	i	Tranemo	kommun.	Bolagets	verksamhet	inne-
bär att exploatera, förvärva, bebygga, förvalta, hyra ut och 
sälja	fastigheter	för	näringsverksamhet.	Bolaget	förval-
tade vid utgången av 2010 en lokalyta på 42 337 kvm.

Årets ekonomiska resultat
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2010 uppgår 
till +8,6 mkr (2009: +2,7 kvm). Det ekonomiska resultatet 
2010 innebär följaktligen en resultatförbättring med 
5,9	mkr	jämfört	med	förra	året.

Undantaget jämförelsestörande poster hade det ekono-
miska resultatet uppgått till +13,6 mkr.

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 
hand-lingsutrymmet	är	begränsat	–	och	vice	versa.
Koncernens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtagan-
den, har under den senaste femårsperioden legat mellan 
18 och 21 procent. Stora investeringar, framförallt 2008 
och 2009, har inneburit en lägre nivå på soliditeten.

	

Koncernens resultatutveckling 
2006-2010, mkr

Koncernens resultatutveckling 
2006-2010, mkr
Exklusive jämförelsestörande poster

Soliditetsutveckling 2006-2010
Inklusive hela pensionsskulden
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TRANEMOBOSTÄDER AB
Syftet med Tranemobostäders verksamhet är att äga, 
förvalta och hyra ut bostäder och lokaler inom Tranemo 
kommun. Bolagets verksamhet kan också omfatta upp-
förande av småhus och bostadsrätter för försäljning.

Tranemobostäder	verkar	i	konkurrens	med	andra	aktörer	
på marknaden för bostäder och lokaler inom kommunen. 
Bolagets marknadsandel när det gäller lägenheter i fler-
bostadshus överstiger 60 procent.

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2010 uppgår 
till +0,1 mkr efter skatt.

Andelen	outhyrda	lägenheter	har	ökat	under	2010.	Anta-
let outhyrda lägenheter uppgick i genomsnitt under 2010 
till cirka 71 lägenheter vilket motsvarar 8,4 procent av 
lägenhetsbeståndet. Under 2009 uppgick den genomsnitt-
liga vakansgraden till 6,0 procent.

Bolagets ekonomiska resultat har påverkats positivt 
av	den	mycket	låga	räntenivån	under	2010.	Bolagets	
räntekostnader	under	2010	var	cirka	0,4	mkr	lägre	än	
året innan och hela 5,3 mkr lägre än under 2008. De två 
senaste åren har följaktligen präglats av mycket låga rän-
tenivåer. Den genomsnittliga räntenivån under 2010 var 
1,17 procent (2009: 1,39 procent, 2008: 4,71 procent).

Kostnaderna	för	underhåll	var	högre	under	2010	än	
tidigare år. Underhållskostnaderna uppgick till 9,6 mkr 
(2009: 7,9 mkr). Genomsnittsåldern på fastighetsbeståndet 
uppgår till cirka 38 år - fastigheternas ”medelvärdeår” är 
1973.

Under	2010	har	kommunfullmäktige	beslutat	om	för-
änd-rade	ägardirektiv	för	bolaget.	De	nya	ägardirektiven	
inne-bär som en del att bolaget ska arbeta långsiktigt för 
att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bland 
annat arbeta för att stärka soliditeten. Bolagets soliditet 
har ökat med några tiondels procentenheter jämfört med 
föregåen-de årsskifte. Bolagets låneskuld har minskat 
med 0,7 mkr jämfört med föregående årsskifte.

I enlighet med en av styrelsen utarbetad strategisk plan 
för att stärka bolagets ekonomi har sex lägenheter sålts 
under året, varav fyra i Dalstorp, en i Tranemo och en i 
Ambjörnarp. Försäljningarna bidrar med en positiv resul-
tateffekt på 1,6 mkr under 2010.

Framtiden
Bolagets målsättning inför 2011 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 2011 beräknas ligga på mot-
svarande	höga	nivå	som	under	2010.

	

Ordförande	 	 Karl-Göran	Ekstener	(c)
VD	 	 	 Linda	Hansson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital:  5,0 mkr

2010 2009

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

Omsättning ��,7 mkr �6,� mkr

Balansomslutning 169 mkr 172 mkr

Antal lägenheter 8�0 8�6

Antal lokaler �0 �0

Genomsnittlig vakansgrad 8,� %
(mål � %)

6 %
(mål � %)

Vakansgrad december 8,9 %
(7� lgh)

7,8 %
(66 lgh)

Soliditet 10,� % 10,2 %

Resultatutveckling Tranemobostäder 
2006-2010, mkr

Soliditetsutveckling Tranemobostäder 
2006-2010
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TRANEMO uTVECKLINGS AB
Tranemo Utvecklings AB har enligt bolagsordningen 
till ändamål att förvärva, bebygga, förvalta, uthyra och 
sälja fastigheter avsedda för hantverk, industri, handel 
och tjänsteverksamhet samt även bedriva därmed sam-
manhängande verksamhet. 

Det ekonomiska resultatet för bolaget under 2010 uppgår 
till +0,4 mkr (2009: +1,2 mkr).

Bolagets omsättning och balansomslutning har ökat 
kraftigt de senaste åren efter ett antal fastighetsförvärv. 
Under 2010 har dock inga nya förvärv skett. 

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 2010.

• 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 2009 och är uthyrd i sin helhet. 
Återköpsavtal finns.

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

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

Ett beslut om ett fastighetsförvärv 2010 (JABO) överkla-
gades av en privatperson och överklagandet vann gehör 
i länsrätten. Länsrättsdomen har nu fastställts då reger-
ingsrätten har avslagit vår begäran om ny prövning. Bo-
laget har bjudit in riksdagspolitiker från vårt närområde 
och presidiet från regionutvecklingsnämnden i Västra 
Götaland, för att beskriva glesbygdens problem vad gäller 
finansiering av fast egendom, i början av 2011.

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 2010.

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

2010 2009

Resultat efter skatt 0,� mkr 1,2 mkr

Omsättning 7,� mkr �,9 mkr

Balansomslutning 79,� mkr 91,8mkr

Lokalyta (december) kvm �2 ��7 �2 ��7

Soliditet 8,1 % 6,6 %

Ordförande	 	 Crister	Persson	(c)
VD	 	 	 Kenneth	Olsson

Kommunens ägarandel: 100%
Aktiekapital:  6,0 mkr

Resultatutveckling Tranemo utvecklings AB 
2006-2010, mkr

Soliditetsveckling Tranemo utvecklings AB 
2006-2010
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EEKONOMISK ÖVERSIKT 
TRANEMO KOMMuN
Det ekonomiska resultatet för 2010 uppgår till 
+6,0 mkr, vilket är en resultatförbättring med 5,7 mkr 
jämfört med förra året. Det budgeterade resultatet var 
5,7 mkr. Det ekonomiska utfallet är alltså 0,3 mkr hö-
gre än budgeterat. Skatteintäkterna är betydligt högre 
än vad som ursprungligen budgeterades. Budgetutfal-
let påverkas negativt av att nämnderna sammantaget 
har ett underskott med 7,8 mkr jämfört med budget.

Investeringarna under 2010 uppgick till 61,9 mkr. Höga 
investeringsnivåer under ett antal år har inneburit att 
kommunens ”nettolåneskuld” har gått från -54 mkr 
2003 till 111 mkr, d v s från att ha haft 54 mkr mer 
utlånat än inlånat 2003 har kommunen idag en egen 
låneskuld på 111 mkr.

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 kom-mu-
nen 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 2010 uppgår till
+6,0 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 5,7 mkr. 
Det	ekonomiska	utfallet	är	följaktligen	0,3	mkr	högre	än	
budgeterat. Undantaget jämförelsestörande poster hade 
det ekonomiska resultatet uppgått till +11,0 mkr.

Budgetavvikelser
Nämndernas ekonomiska utfall
Skatteintäkterna är betydligt högre än vad som ur-
sprungligen budgeterades. Nämndernas ekonomiska 
utfall	är	sammantaget	sämre	än	budgeterat.	Avvikelsen	
totalt uppgår till -7,8 mkr. Socialnämnden (-7,0 mkr) och 
bildningsnämnden (-1,3 mkr) redovisar underskott mot 
budget. Kommunstyrelsen har ett överskott på 0,6 mkr 
och	miljö-	och	byggnämnden	har	en	smärre	negativ	av-
vikelse.

Under	året	har	beslutats	om	tilläggsanslag	till	social-
nämnden i två omgångar. Totalt har nämnden fått 
tillskott till driftbudgeten med 11,2 mkr. Den ökade 
resurstilldelningen till nämnden har finansierats via 
överskottet på finansförvaltningen. 

Kommunens resultatutveckling 
2006-2010, mkr

Kommunens resultatutveckling 
2006-2010, mkr
exkl jämförelsestörande poster

Årets resultat i förhållande till ekonomiskt 
resultatmål 2006-2010
exkl jämförelsestörande

Budgetutfall
Kommunstyrelsen 0,6

Bildningsnämnden - 1,�

Socialnämnden - 7,0

Miljö- och byggnämnden - 0,1

Summa - 7,8

Budgetutfall
2006 2,�

2007 1,6

2008 - 7,2

2009 - �,7

2010 - 7,8

Nämndernas budgetutfall 2006-2010, mkr

Nämndernas budgetutfall 2010, mkr
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Utfallet för finansförvaltningen är 8,0 mkr bättre än bud-
geterat. Jämfört med den ursprungliga budgeten är bud-
getavvikelsen	hela	19,2	mkr.	Under	året	har	budgeten	
justerats med 11,2 mkr avseende finansiering av tilläggs-
anslag till socialnämnden med motsvarande belopp.
	
Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag 
är 7,7 mkr högre än budgeterat. Den definitiva slutavräk-
ningen för 2009 påverkar utfallet i positiv riktning med
0,3	mkr.

Pensionskostnaderna	2010	är	låga,	men	ändå	något	högre	
än budgeterat. Detta vägs dock upp av sänkta premier för 
sjukförsäkringsavgifterna.
	
Finansnettot 2010 uppgår till -1,0 mkr. Utfallet innebär en 
positiv budgetavvikelse med 1,2 mkr. Orsaken är fram-
för-allt	lägre	räntenivåer	än	budgeterat.
	
Avskrivningarna under 2010 uppgår till 34,2 mkr, vilket 
är	0,7	mkr	högre	än	budgeterat.	I	utfallet	ingår	nedskriv-
ningar med 0,6 mkr. Samtidigt uppgår de interna intäk-
terna från verksamheternas kapitalkostnader till 
59,3	mkr,	vilket	är	0,2	mkr	mer	än	budgeterat.

Under 2010 har Tranemo kommun beslutat att medfinan-
siera	en	ombyggnad	av	rv	27	(Viared-Kråkered)	med
5,0	mkr.	Hela	det	beslutade	bidraget	redovisas	som	en	
kostnad	i	resultaträkningen	för	2010.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 61,9 mkr (2009: 
88,4 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen för 2010 
uppgick till 66,7 mkr.

Investeringsnivån 2010 är i nivå med den genomsnittliga 
årliga investeringsvolymen sett över de senaste fem åren, 
vilken uppgår till 64,6 mkr.
	
Den genomsnittliga årliga avskrivningsnivån under den 
senaste femårsperioden uppgår till 29,1 mkr. Avskriv-
ningskostnaderna den senaste femårsperioden uppgår 
därmed till 45 % av gjorda investeringar. Avskrivnings-
kostnaderna som andel av skatter och statsbidrag har 
ökat, från 5,2 procent 2006 till 6,5 procent under 2010.
	
Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Sedan 2003 har 
målet endast uppnåtts ett enstaka år – 2007. Självfinansie-
ringsgraden 2010 uppgår till 65 %. Orsaken till den låga 
självfinansieringsgraden är att investeringarna är på en 
hög	nivå.	Om	man	ser	till	utfallet	de	senaste	fem	åren	har	
självfinansieringsmålet inte uppnåtts – under denna peri-
od uppgår självfinansieringsgraden till 56 %. I ett tioårs-
perspektiv uppgår självfinansieringsgraden till 64 %.

En viss del av årets nettoinvesteringar har gjorts inom 
sådana verksamheter som finansieras via avgifter från 
brukarna – det handlar om fjärrvärme-, renhållnings- 
och VA-verksamheterna. Sammantaget uppgår investe-
ringarna inom dessa verksamhetsområden till 18,8 mkr.
	
	

utfall Budget
Skatter och statsbidrag �2�,� �17,6

Pensioner, arbetsgivarav-
gifter mm

8,8 �,�

Finansiella kostnader och 
intäkter

- 1,0 -2,2

Avskrivningar 20,1 2�,�

utfall 553,2 545,2
Budgetanslag ���,2

Resultat + 8,0

Ekonomiskt utfall finansförvaltning, mkr

Avskrivningar 2006-2010, mkr

Nettoinvesteringar 2006-2010, mkr

Självfinansieringsgrad 2006-2010
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Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. En soliditet på 21 procent innebär att kom-
munen har skulder motsvarande 79 procent av de samla-
de	tillgångarna.	Kommunens	soliditet	(inklusive	samtliga	
pensionsåtaganden) är i princip oförändrad under 2010.

Kommunens	funktion	som	internbank	inom	koncernen	
påverkar soliditeten med 2,0 procentenheter. Utan utlå-
ningen	till	Tranemo	Utvecklings	AB	(TUAB)	hade	kom-
munens soliditet 2010-12-31 uppgått till 22,6 %.
	
Kommunens soliditet enligt den så kallade ”blandmodel-
len”, när det gäller redovisning av pensionskostnader, 
uppgår till cirka 53 procent.

Risk och kontroll

Lån
År	2005	amorterades	kommunens	låneskuld	till	noll.	Un-
der perioden 2006-2010 har dock nyupplånats 180 mkr, 
vilket har varit nödvändigt på grund av mycket omfat-
tande	investeringar.

Sammantaget uppgår kommunens utlånade medel per 
2010-12-31 till 69 mkr (2009: 81 mkr). Hela beloppet är 
utlånat	till	kommunens	bolag	Tranemo	Utvecklings	AB.	
2007 var första gången på många år som kommunen hade 
en	låneskuld	som	översteg	utlånade	medel.	Kommunens	
”nettolåneskuld” har gått från +54 mkr 2003 till -111 mkr,
d v s från att ha haft 54 mkr mer utlånat än inlånat 2003 
har	kommunen	idag	111	mkr	mer	inlånat	än	utlånat.	Det	
likviditetstillskott som denna utveckling har inneburit 
har använts för att finansiera kommunens investeringar. 
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 2010-12-31 uppgick till ca 139 mkr 
(2009:	140	mkr).	Kommunens	borgensåtaganden	är	där-
med sammantaget på ungefär samma nivå som 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 2010 skett 
enligt den så kallade ”blandmodellen” hade kostnaderna 
varit	5,3	mkr	högre.

Soliditetsutveckling 2006-2010
inklusive hela pensionsskulden

Soliditetsutveckling 2006-2010
inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank

Låneskuldsutveckling 2006-2010, mkr
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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	
Kommunens	hantering	av	avfall	innebär	förvaring	av	
avfall på deponi (soptipp). För deponierna krävs myndig-
hetstillstånd som är tidsbegränsade och när en deponi 
stängts	ska	en	av	myndigheterna	godkänd	återställnings-
plan 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 2010 till 21,00, vilket var den näst lägsta 
skattesatsen i Sjuhäradsområdet. Regionens utdebitering 
var 10,45 under 2010. 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 2010 hade Vellinge kommun 
med 28,89. Högsta totala skattesatsen hade Ragunda med 
34,17.

Balanskravet
Tranemo kommuns ekonomiska resultat 2010 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 0,6 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 kost-
nad faller ut för kommunen. Dödsboet begärde pröv-
ningstillstånd hos Högsta Domstolen. Under 2010 fattade 
domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. 
	

2010 2009
Kortfristiga åtaganden
Individuell del 12,8 12,2

Särskild löneskatt �,1 �,0

Summa 15,9 15,2

Långfristiga åtaganden
Avsättning 222,� 227,0

Särskild löneskatt ��,0 ��,0

Summa 276,3 282,0

Total 292,2 297,2

Placeringar
Bokfört värde 0,0 0,0

Marknadsvärde 0,0 0,0

2011 2010
Tranemo kommun
Kommun 21,00 21,00

Region 10,�� 10,��

31,45 31,45

Genomsnitt i länet
Kommun 21,�8 21,�8

Region 10,�� 10,��

32,03 32,03

Genonsnitt i riket
Kommun 20,7� 20,7�

Region/landsting 10,82 10,82

31,55 31,56

2010
Årets resultat enligt resultat-
räkning

� 9�8

Pensionskostnader - avsteg från 
blandmodellen

- � �29

Avstämning balanskravet 629

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

Ökade personalkostnader 1 % - �,1

Tio heltidstjänster + / - �,2

Minskad likviditet med 10 mkr - 0,1

Höjda marknadsräntor med 1 % - 1,1

Förändrad utdebitering med 1 kr + / - 20,0

Pensionsåtaganden, mkr

Kommunalskatt

Balanskravsavstämning, tkr
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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 (2010: ca 7,9 mkr).
Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå.
Över tid bör alla investeringar självfinansieras, d v s 
självfinansieringsgraden bör vara 100 procent.

Målen avseende det ekonomiska resultatet och den finan-
siella ställningen, soliditeten, har uppnåtts under 2010. 
Det	ekonomiska	resultatet,	exklusive	jämförelsestörande	
poster, uppgår till 11,0 mkr medan soliditeten ligger kvar 
på en nivå strax över 20 procent.

Målet att alla investeringar ska finansieras med egna 
medel uppnås inte under 2010 på grund av att kommu-
nens investeringsnivå är fortsatt väldigt hög. Omfattande 
investeringar är 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 senas-
te tioårsperioden (2001-2010) har 64 procent av investe-
ringarna finansierats via medel som tillförts från driften. 
Det är dock viktigt att notera att en inte obetydlig del av 
investeringarna gjorts i de intäktsfinansierade verksam-
heterna, framförallt i vatten- och avlopp och fjärrvärme. 
De ökade kapitalkostnaderna till följd av dessa inves-
teringar ska täckas av ökade avgiftsintäkter. Investe-
ringarna	i	VA-verksamheten	följer	den	VA-strategi	som	
kommunfullmäktige beslutade om för ett antal år sedan. 
Strategin innebär bland annat att kommunen investerar 
i överföringsledningar för att minska antalet vattenverk. 
En	betydande	del	av	investeringarna	de	senaste	åren	är	
dock kopplad till skattefinansierad verksamhet som vård, 
omsorg och utbildning. De senaste årens lånefinansiering 
av investeringar och att räntenivåerna nu stiger innebär 
att kapitalkostnaderna ökar snabbt.

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 ännu 
större	skuldbörda.	De	senaste	åren	har	dock	verksamhe-
tens nettokostnader överstigit beslutad budget med 
ansenliga belopp.

Tranemo kommun behöver årligen redovisa ett ekono-
miskt resultat på minst cirka 8,0 mkr i den löpande 
verksamheten.	Dessutom	behöver	de	totala	investering-
arna över tid vara på en nivå som innebär att de kan 
finansieras utan att kommunen behöver ta upp lån. Kan 
detta uppnås så kommer framtida generationer kommun-
invånare att ges samma ekonomiska förutsättningar som 
dagens	generation.	Deras	ekonomiska	utrymme	kommer	
då inte att begränsas av att de får betala på gamla skulder 
som	nuvarande	generation	har	orsakat.	En	sund	ekono-
misk utveckling är den viktigaste förutsättningen för att 
göra det möjligt för kommunens verksamhet att utvecklas 
i	önskad	riktning.

•

•
•

Tuffare ekonomiska förutsättningar för kommu-
nerna trots ”tigerekonomi”
Tillfälliga statsbidragstillskott, sänkta sjukförsäkrings-
premier och förbättrade skatteintäkter gör att kommuner-
na	redovisar	förhållandevis	starka	resultat	under	2010.	
Att en stor del av tillskotten har varit tillfälliga medför 
dock att kommunerna måste hålla igen inför 2011.

Trots att den svenska ekonomin på sistone har utnämnts 
till ”tigerekonomi” och har ansetts vara ”lika stark som 
Pippi Långstrump”, så innebär låga löneökningar och 
bromsen i pensionssystemet att skatteunderlaget beräk-
nas	öka	relativt	långsamt	under	kommande	år.	Kommu-
nernas skatteintäkter ökar därför inte alls i samma takt 
som	den	ekonomiska	tillväxten.	

Fortsatt befolkningsminskning prognostiseras
Sedan mitten på 1990-talet har det varit en tydlig trend 
att invånarantalet i Tranemo kommun minskar. Under 
2011	minskade	invånarantalet	i	Tranemo	kommun	med	
35	invånare.

SCB:s senaste befolkningsprognos för Tranemo (mars 
2010) pekar på fortsatt befolkningsminskning med i snitt 
20 invånare per år de kommande åren.

Enligt befolkningsprognosen beräknas att antalet invå-
nare i åldrarna 1-15 år kommer att vara ganska stabilt. 
När det gäller 16-18-åringar sker en kraftig minskning de 
närmaste 5-10 åren. Därefter stabiliseras nivån kring 400.

Antalet äldre invånare (över 85 år) beräknas ligga väldigt 
stabilt	kring	400	de	kommande	tio	åren.	Dock	sker	en	
kraftig ökning när fyrtiotalisterna hunnit bli 85 år och 
äldre. Detta inträffar från 2025.

Budgetföljsamheten måste förbättras
De	tre	senaste	åren	har	verksamheterna	sammantaget	
redovisat förhållandevis stora underskott mot budget. 
Nu är det viktigt att nödvändiga åtgärder kan genom-
föras och att verksamheten anpassas till de ekonomiska 
förutsättningarna. Att verksamheterna har en god bud-
getföljsamhet är självklart en viktig förutsättning för att 
klara	balansen	mellan	intäkter	och	kostnader.	Det	är	de	
ekonomiska förutsättningarna som sätter gränserna för 
verksamheten.
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Anslagsbindningsområde Bokslut 
2009

urspr bud- 
get 2010

Justering 
budget

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Avvikelse 
2010

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige - 1 289 - 2 �76 0 - 2 �76 - 1 �2� 1 0�1

Räddningstjänst - 8 6�� - 8 691 0 - 8 691 - 8 691 0

Kommunstyrelsen inkl samhälls-
byggnadsavdelningen

- 82 �6� - 87 ��7 1 802 - 8� ��� - 87 221 - 1 666

Lokalförsörjning - 19 1�� - 2� 620 - 7 - 2� 627 - 26 18� - 1 ��7

VA-verksamhet - �8� - ��9 0 - ��9 - ��9 0

Avfallshantering 0 0 0 0 0 0

Fjärrvärme 872 0 0 0 2 7�0 2 7�0

Summa kommunstyrelsen - 111 250 - 123 583 1 795 - 121 788 - 121 220 568

Summa bildningsnämnden - 228 738 - 231 330 - 1 199 - 232 529 - 233 821 - 1 292

Summa socialnämnden - 176 237 - 172 458 - 11 796 - 184 254 - 191 296 - 7 042

Summa miljö- och byggnämnden - 1 136 - 931 0 - 931 - 954 - 23

Finansförvaltningen 517 678 534 023 11 200 545 223 553 248 8 025

Total 317 5 721 0 5 721 5 958 237

DRIFTREDOVISNING – 
Nettokostnader per anslagsbindningsområde (tkr)
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Bokslut 
2009

urspr bud-
get 2010

Tilläggs-
ansl/omb

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Avvikelse

Projektredovisning

Brandskydd Glimringe 0 0 2�0 2�0 1�2 98

Ombyggnad Västergården 0 1 800 0 1 800 2�� 1 ���

Ombyggnad Tranängskolan 2� �92 2 000 - 1 869 1�1 ��1 - �20

Ombyggnad Tranängskolan �-6 mm 2 ��0 9 000 1 6�0 10 6�0 1� 860 - � 210

Tranäng Hus L förskola �11 � �00 7 789 1� 289 7 8�� � ���

Brandsäkerhet Resurscentrum Solgård 0 0 1 ��0 1 ��0 �28 1 112

Tillbyggnad Dalstorps idrottshall 1 979 2 000 - 190 1 810 1 62� 187

Energibesparande åtgärder (bidrag) �21 � 000 - 8�7 2 16� 2 078 8�

Ombyggnad Sveaborg 18� � 600 1� � 61� 1 02� 2 �9�

Byte av sarg, Nittorps ishall 0 0 �00 �00 �10 - 10

Fjärrvärme Tranemo 2 �60 0 79� 79� - 16� 9�9

Fjärrvärme Dalstorp �22 0 - 1 78� - 1 78� 1 - 1 78�

Fjärrvärme Limmared 17 298 � 000 - � 9�6 - 9�6 - 612 - ���

Utbyggnad återvinningscentral 2 ��7 � ��2 � 7�1  7 28� 8 �78 - 1 19�

Investeringsobjekt gatuverksamheten - 2�7 0 1 0�7 1 0�7 966 71

Förnyelse VA-ledningsnät � 1�1 � 000 �09 � �09 6 0�2 - 2 62�

Beläggning på banvallar � 1�8 1 �00 - 1 �71 - 71 2� - 96

Belsyninsanläggningar � ��2 1 �00 - 1 71� - 21� 181 - �96

Byte av sopmaskin 0 0 270 270 2�2 29

Överföringsledningar 8 80� 6 800 - � 70� 1 096 � �77 - 2 282

Pumpstationer och VA-verk � 7�� 1 200 - 1 108 92 1 ��6 - 1 2��

Övrigt kommunstyrelsen � 826 10 2�� - 168 10 067 �66 9 �01

Delsumma 80 542 59 577 - 3 107 56 470 48 331 8 139

Gatubyggnadsavgifter 0 - 100 0 - 100 - �� - 6�

Anslutningsavgifter - �96 - �00 0 - �00 - 227 - 27�

Delsumma - 496 - 600 0 - 600 - 262 - 338

Summa kommunstyrelsen 80 046 58 977 - 3 107 55 870 48 069  7 801

Inventarier bildningsnämnden 2 440 3 279 5 933 9 212 5 935 3 277

Inventarier socialnämnden 596 975 118 1 093 1 424 - 331

Försäljning av anläggningstillgångar
Markförsäljning 78 - 200 0 - 200 - 22 - 178

Summa 78 - 200 0  - 200 - 22 - 178

Köp av anläggningstillgångar
Markförvärv � 281 7�0 0 7�0 6 �61 - � 711

Summa 5 281 750 0 750 6 461 - 5 711

Totalt 88 442 63 781 2 945 66 726 61 867 4 859

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)
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Tkr utfall 
t o m 2009

utfall 2010 Totalt 
utfall

Budget 
t o m 2009

Budget 
2010 exkl 
ombudg

Total  
budget

Ombyggnad Tranängskolan 106 868 1� �11 121 179 10� ��0 11 000 116 ��0

Tranäng Hus L förskola �11 7 8�� 8 ��6 0 1� 800 1� 800

Omb kök Dalstorpskolan 1� 281 �� 1� �1� 1� ��0 0 1� ��0

Fjärrvärme Tranemo �1 90� - 16� �1 7�8 �2 709 0 �2 709

Fjärrvärme Dalstorp 17 9�� 1 17 9�� 16 1�0 0 16 1�0

Fjärrvärme Limmared 2� 9�7 - 612 2� ��� 18 000 � 000 2� 000

Beläggning av banvallar 8 �72 2� 8 �97 7 100 1 �00 8 �00

Belysningsanläggningar 6 �1� 181 6 �96 � 600 1 �00 6 100

Förnyelse VA-ledningsnät 6 17� 6 0�2 12 207 6 �8� � 000 9 �8�

Åtgärder enl VA-strukturplan �0 812 � 71� �� �2� 2� 000 8 000 �2 000

Kommentarer
Investeringsbudgeten	för	2010	är,	liksom	de	senaste	åren,	
mycket omfattande. Inklusive tilläggsanslag uppgick de 
budgeterade	investeringarna	till	66,7	mkr.	Utfallet	av	
årets investeringar uppgick till 61,9 mkr, vilket innebär 
ett överskott mot budget med 4,8 mkr. Investeringsutfal-
let 2010 är 5,4 mkr lägre än vad som prognostiserades vid 
senaste budget- och verksamhetsuppföljningen.

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

Utfallet för dessa investeringsprojekt redovisas nedan. 
Utfallet uppgick till 42,4 mkr av de budgeterade
39,6 mkr, d v s ca 107 %. Samtliga projekt utom Tran-
ängskolan	-	förskola	och	ombyggnad	Sveaborg	visar	en	
negativ	avvikelse.	Totalt	redovisas	en	negativ	avvikelse	
på 2,8 mkr för nedanstående projekt. De största negativa 
avvikelserna återfinns på ombyggnad Tranängskolan 
(-3,5 mkr), åtgärder enligt VA-strukturplan (-3,5 mkr) 
samt	förnyelse	VA-ledningsnät	(-2,6	mkr).	

Benämning Budget
Ombyggnad Tranängskolan 10 781

Tranäng Hus L förskola 1� 289

Ombyggnad Sveaborg � 61�

Utbyggnad återvinningscentral 7 28�

Förnyelse VA-ledningsnät � �09

Åtgärder VA-strukturplan inkl överförings-
ledningar och pumpstationer 1 188

Summa 39 565

Benämning utfall
Ombyggnad Tranängskolan 1�  �11

Tranäng Hus L förskola 7 8��

Ombyggnad Sveaborg 1 02�

Utbyggnad återvinningscentral 8 �78

Förnyelse VA-ledningsnät 6 0�2

Åtgärder VA-strukturplan inkl överförings-
ledningar och pumpstationer � 71�

Summa 42 392

Nedan redovisas större investeringar som pågått under flera år och som har haft ett utfall under år 2010.
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EPERSONALREDOVISNING
Antalet anställda har ökat med 16 personer från föregå-
ende år och uppgår nu till 1 076 personer. Antalet årsar-
betare 2010 uppgår till 985. 

Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter och lig-
ger nu på 4,1 %. Andelen av den sjukskrivna tiden som 
är långtidssjukfrånvaro har dock minskat med 1,6 pro-
centenheter från föregående år och ligger nu på 37,3 %. 

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 2010 uppgick till 1 076 vilket är en 
ökning från föregående år. I denna siffra ligger månads-
avlönade	inklusive	vilande,	dock	inte	vikarier	för	annan	
befattning. Den faktiskt arbetade tiden i kommunen mot-
svarar 985 årsarbetare eller heltider, vilket är en ökning 
med	4	heltider	från	2009.

Antalet årsarbetare/heltider beräknas genom att dividera 
det totala antalet arbetade timmar genom ett schablon-
värde om 1 700 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.

Personalkostnader, mkr
2010 �1�,9

2009 �1�,�

2008 �98,2

Andelen kvinnor  och män av totala antalet 
anställda

2010 2009 2008
Män 1�,9 % 17,1 % 17,1 %

Kvinnor 8�,1 % 82,9% 82,9 %

Antal årsarbetare/heltider
2010 98�

2009 981

Antal anställda
2010 1 076

2009 1 060

2008 1 07�

Kontoklass �

Heltid och deltid
2010 2009 2008

Heltid �6 % �� % �� %

Deltid �� % �7 % �7 %

Medelålder och medelanställningslängd
Ålder Medelanst.längd

2010 2009 2010 2009
Män �8,0 �7,7 7,9 10,8

Kvinnor �6,0 ��,9 7,1 1�,7

Totalt 46,3 46,2 7,2 13,1

Anställd i Tranemo kommun.
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Andelen	män	av	det	totala	antalet	anställda	har	minskat	
något	från	föregående	år.	

Heltid och deltid
Andelen heltidsanställda har ökat med 3 procentenheter 
från	föregående	år.

När	det	gäller	antalet	timavlönade	så	betalades	i	januari	
2011 ut timlön till 191 personer, vilket är en ökning med 
7,9 % från januari 2010 då 177 personer erhöll timlön. År 
2009 betalades timlön ut till 213 personer.

Anställningsform
Andelen	tillsvidareanställda	är	oförändrad	från	föregåen-
de	år.	Sedan	2007	har	andelen	tillsvidareanställda	ökat	
från 85 till 88 procent.

Åldersstruktur
Åldersstrukturen	hos	de	anställda	i	kommunen	har	för-
ändrats en aning så till vida att andelen anställda som är 
50 år eller äldre har minskat med tre procentenheter till 
44 % samtidigt som andelen som är 29 år eller yngre har 
ökat med 0,8 procentenheter och uppgår nu till 10,2 %. 
Att medelåldern hos de anställda i kommunen trots detta 
är något högre än föregående år kan förklaras av att an-
delen anställda mellan 30-49 år utökats med 1,4 procent-
enheter från 2009 till att nu omfatta 45,8 % av det totala 
antalet anställda i kommunen. För första gången på två 
år utgör nu denna grupp en större andel av de anställda 
än den grupp som är 50 år eller äldre. 

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

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat kraftigt de se-
naste	åren.	Men	från	2009	till	2010	har	sjukfrånvaron	ökat	
något från 3,9 % till 4,1 %. Jämfört med 2008 är sjukfrån-
varon 0,3 procentenheter lägre.

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

Långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaron har minskat med 1,6 procentenhe-
ter	från	föregående	år.	Det	är	endast	andelen	kvinnor	
med	sjukfrånvaro	som	är	61	dagar	eller	mer	som	står	för	
minskningen sedan föregående år då de gått från 40,3% 
till 38,6%. 

Fyllnads- samt övertid
Kostnaderna för fyllnads- och övertidsersättning har 
minskat	med	2,6	mkr	från	föregående	år.	

Anställningsform
2010 2009 2008

Tillsvidare 88 % 88 % 87 %

Visstid 12 % 12 % 1� %

Åldersstruktur i procentuell andel
Ålder 2010 2009 2008
- 29 10,2 9,� 9,6

�0 - �9 ��,8 ��,� ��,9

�0 - ��,0 �7,0 ��,�

Genomsnittlig  sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder
Ålder 2010 2009 2008
- 29 2,� 2,9 �,1

�0 - �9 �,0 �,0 �,�

�0 - �,6 �,1 �,7

Summa 4,1 3,9 4,4

Genomsnittlig  sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön

2010 2009 2008
Män 1,9 1,8 2,2

Kvinnor �,6 �,� �,9

Summa 4,1 3,9 4,4

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

2010 2009 2008
Män 2�,7 2�,� �9,7

Kvinnor �8,6 �0,� �9,1

Summa 37,3 38,9 48,3

Fyllnads- samt övertid, mkr
2010 �,6

2009 6,2

2008 7,2
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EMILJÖREDOVISNING
Miljöarbetet 2010
Tillsyns-	och	kontrollarbete	inom	områdena	miljöskydd,	
hälsoskydd,	livsmedel	och	djurskydd	bedrevs	under	
året med stöd av upprättade tillsyns- och kontrollplaner. 
Strategiskt	miljöarbete	bestod	i	huvudsak	av	arbete	med	
Cykelplan samt utarbetande av en energieffektiviserings-
strategi.

Miljöaktiviteter 2010
Earth	hour,	antal	deltagare:	40
Skräpplockardagarna, antal deltagare: 100
NCB	Cykeldag,	antal	deltagare:	40
Miljöteater,	antal	deltagare:	ca	150	elever
Cykelutmaningen,	antal	deltagare:	35
Stäng-	och	släck,	antal	deltagare:	1	000
Cykla	till	nationaldagen	–	miljöhjälte,	antal												
deltagare:	35
Svenljunga	vs.	Tranemo,	antal	deltagare:	50
Antal publicerade artiklar: 12

Nordiska cykelbyar-projektet, antal cyklister
Nordiska cykelbyar är ett EU-projekt som syftar till att 
främja cykeln som transportmedel. 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	verksam-
het ha bytt olje-/eluppvärmning till ett miljövänligare 
alternativ såsom fjärrvärme och pellets. Målet beräknas 
vara uppnått senast 2012. Sammanlagt har då 25 000 m2 
yta konverteras och kommunens koldioxidutsläpp sänkts 
med	totalt	cirka	950	ton.	

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 indu-
strier. Projektet är klart. Koldioxidbesparingen beräknas 
bli 2 015 ton enligt Tranemo kommuns KLIMP-slutrap-
port.
	

•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 Trane-
mo, 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, 1994-2009, kg/ha

Begränsad klimatpåverkan
Koldioxidminskning mellan 2001-2010
Resultatet visar att stora framsteg har gjorts inom vissa 
områden,	medan	andra	områden	ökat	sin	energikonsum-
tion och sina utsläpp. Minskad användning av eld-
ningsolja är positivt och beror till stor del på den ökade 
fjärrvärmeutbyggnaden och att enskilda hushåll ersätter 
oljepannor med andra alternativ. En ökning av koldioxid-
utsläpp har skett inom transportsektorn.

Kommunkoncernens energiförbrukning
Total	energiförbrukning	för	hela	kommunkoncernen	
(Tranemo	kommun,	Tranemo	Utvecklings	AB	och	Trane-
mobostäder AB) uppgick under 2009 till 26,9 GWh.

Kommunkoncernens transporter
Resor med privat bil i tjänsten: 4 140 mil
Antal	resor	medtåg	och	buss:	400	st
Antal	fossilbränslefria	bilar:	10	st.	etanolbilar									
(under en övergångsperiod räknas även etanolbilar)

Tranemo kommun använder 93 % av kommunkoncer-
nens drivmedel, Tranemobostäder använder 7 %.

•
•
•
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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 vatten och 
mark. Verksamheten finansieras till 85 % av statsbidrag.

Kalkning av sjöar 2006-2010, 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 
2006-2010, ton

Levande sjöar och vattendrag
Tranemo	kommun	bedriver,	i	samarbete	med	Svenljunga	
kommun, ett fiskevårdsprojekt i Ätran. Fortsatta åtgärder 
har utförts i projektet och under 2010 har ca 400 kvm lek-
bottnar åtgärdats på 2 lokaler. Projektet fortsätter under 
2011	då	utvärderingar	av	2010	års	åtgärder	görs.	

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.

Bete samt slåtter har utförts på Tåstarps ängar och på 
Snaråsatorp i syfte att gynna den biologiska mångfalden. 

God bebyggd miljö 
86 procent av hushållen i Tranemo kommun uppger att de 
komposterar delar av sitt avfall. Det är samma andel som 
2009.	Hämtningsfrekvensen	har	minskat	vilket	kan	tyda	
på ökad sopsortering.

Andel hushåll med kompostering, procent
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Kommunen
Tranemo	kommun	följer	den	kommunala	redovisningsla-
gen	och	de	rekommendationer	som	lämnats	av	Rådet	
för	kommunal	redovisning	(RKR)	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	2010	kostnadsredovisas	2010.

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 anskaff-ningsvärdet 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	och	inventarier	 	 5-10	år
Fordon	 	 	 	 5-10	år
Verksamhetsfastigheter	 	 10-50	år
Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år
Markanläggningar	 	 20-50	år
Mark	 	 	 	 ingen	avskrivning

Licenser	och	IT-system	redovisas	bland	maskiner	och	
inventarier.	Inventarier	av	ringa	värde	(21	200	kr)	har	
kostnadsförts	direkt.

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

Exploateringstillgångar
Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som 
omsättningstillgångar.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 
har	minskat	värdet	av	motsvarande	tillgångar	i	balans-
räkningen. Detta ger en mer korrekt bild av kommunens 
exploateringsredovisning över tid.  Den tillämpade 
redovisningsprincipen innebär ingen väsentlig påverkan 
på det ekonomiska resultatet.
	
Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras 
månatligen medan VA-konsumtionsavgifter faktureras 
kvartalsvis.

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

Avfallsdeponier
Löpande avsättningar görs för återställande av de depo-
nier	som	Tranemo	kommun	använder	för	avfallsförva-
ring. 2007 träffades en överenskommelse beträffande hur 
stor andel av utgifterna för återställande av Änglarpsde-
ponin (som används gemensamt med Svenljunga kom-
mun),	som	skall	bekostas	av	Tranemo	kommun.	Tranemo	
kommuns åtagande avseende avfallsdeponier 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 2010 skett 
enligt den så kallade ”blandmodellen” hade kostnaderna 
varit 5,3 mkr högre. Värderingen av kommunens pen-
sionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 07.

Avtal om alternativ pensionslösning har träffats för vissa 
förvaltningschefer	och	andra	medarbetare	med	motsva-
rande befattning. Avtalet är tecknat med utgångspunkt 
från	PFA	och	är	kostnadsneutralt	för	kommunen.	Utbe-
talda premier under 2010 uppgår till 648 tkr
(2009: 1 274 tkr). Tranemo kommun har ingen pensions-
försäkring med överskottsmedel.

Leasing
Kommunen	redovisar	sina	leasingavtal	i	allt	väsentligt	
i	enlighet	med	RKR	13.1.	Tranemo	kommun	har	inga	
finansiella leasing- eller hyresav-tal av betydande värde 
överstigande tre år. Samtliga leasingavtal har klassifice-
rats som operationella.

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.

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekom-
mendation 8.2 om sammanställd redovisning. Dock görs 
ingen anpassning av de kommunala bolagens avskriv-
ningsprinciper till kommunens. Avvikelsen innebär 
ingen väsentlig påverkan på det ekonomiska resultatet.
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Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2009 2010 2010 2009

Verksamhetens intäkter 1, 10 200,� 187,6 1�9,9 1�9,� 1��,1

Verksamhetens kostnader 1, 10 - 670,� - 6�0,� - 616,1 - 6��,6 - 61�,6

Avskrivningar 11 - ��,� - ��,� - ��,� - ��,2 - �2,0

Verksamhetens nettokostnader - 513,2 - 496,2 - 509,8 - 518,4 - 501,4

Skatteintäkter 12 �10,6 �0�,8 �0�,� �10,6 �0�,8

Generella statsbidrag 12 11�,8 97,2 11�,� 11�,8 97,2

Finansiella intäkter 2, 1� 0,� 1,� 2,2 1,2 1,9

Finansiella kostnader 2, 1� - �,1 - �,� - �,� - 2,2 - 2,2

Årets resultat 8,6 2,7 5,7 6,0 0,3

KASSAFLÖDESANALyS, MKR
Not Koncernen Kommunen

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2010 2009 2010 2009

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter 1, 10 200,� 187,1 1�9,� 1��,1

Verksamhetens kostnader 1, 10 - 670,7 - 6��,� - 6��,6 - 61�,6

Skatter, generella statsbidrag 12 �2�,� �01,9 �2�,� �01,9

Finansiella intäkter 2, 1� 0,6 1,� 1,2 1,9

Finansiella kostnader 2, 1� - �,1 - �,� - 2,2 - 2,2

Justering rörelsekapital �, 1� - 12,0 11,6 - 10,� 10,2

Kassaflöde löpande verksamheten 39,6 53,2 29,8 42,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av värdepapper 16 - 2,� - 0,� - 2,� 0,0

Avyttrade värdepapper 0,7 0,0 0,0 0,0

Investeringar, maskiner och inventarier �, 17 - 10,0 - 7,8 - 8,8 - 6,2

Avyttrade maskiner och inventarier �, 18 0,� 0,0 0,� 0,0

Investeringar, fastigheter, anläggningar �, 17 - �9,6 - 122,1 - ��,� - 8�,0

Avyttrade fastigheter, anläggningar �, 18 �,1 �,9 0,0 0,1

Kassaflöde investeringsverksamheten - 67,7 - 126,4 - 64,3 - 89,1

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Utlåning 19 0,0 0,0 0,0 - ��,�

Återbetald utlåning 0,0 0,1 12,� 0,1

Upplåning 20 �0,0 7�,� �0,0 8�,0

Amortering - 0,7 - 8,7 0,0 0,0

Justering rörelsekapital 6, 21 - 11,7 ��,� - 7,0 27,6

Kassaflöde finansieringsverksamheten 17,6 110,2 35,5 69,5

Årets kassaflöde - 10,5 37,0 1,0 22,8
Likvida medel vid årets början 58,6 21,6 41,4 18,6
Likvida medel vid årets slut 48,2 58,6 42,4 41,4
Jämförelsestörande poster

Tillfälligt konjunkturstöd 2010 0,0 - 11,� 0,0 - 11,�

Förändring likvida medel efter justering 
för jämförelsestörande poster

- 10,5 25,7 1,0 11,5
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Not Koncernen Kommunen

Tillgångar 101231 091231 101231 091231

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 22 818,2 79�,1 �81,8 ���,�

Maskiner och inventarier 2� 29,� 28,� 2�,8 2�,6

Summa 847,7 823,5 606,6 578,9

Finansiella anläggningstillgångar 7, 2� 4,7 3,1 84,4 94,5

Summa anläggningstillgångar 852,4 826,6 691,0 673,5

Omsättningstillgångar
Förråd mm 2� 1,� 1,6 1,0 1,0

Fordringar 26 �2,2 ��,8 ��,8 �6,6

Kassa och bank 27 �8,2 �8,6 �2,� �1,�

Summa omsättningstillgångar 8 91,9 94,0 87,1 79,0

Summa tillgångar 944,3 920,6 778,1 752,5

Eget kapital, avsättningar, skulder

Eget kapital, 28 173,4 166,9 160,1 154,2
därav årets resultat 8,6 2,7 6,0 0,3

Avsättningar
Avsättningar pensioner 29 276,� 282,0 276,� 282,0

Andra avsättningar �0 18,1 2�,1 1�,� 20,2

Summa 294,3 305,1 291,8 302,2

Skulder
Långfristiga skulder 9, �1 �20,6 291,9 180,0 1�0,0

Kortfristiga skulder 9, �2 1�6,0 1�6,6 1�6,2 1�6,1

Summa 476,6 448,5 326,2 296,1

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 944,3 920,6 778,1 752,5

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, panter och därmed 
jämförliga säkerheter �� 0,7 0,7 1�0,� 1�1,2

Övriga ansvarsförbindelser �� 6,7 6,7 6,7 6,7

Summa 7,2 7,4 147,0 147,9
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Koncernen 2010 2009

Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader
Eliminering

koncerninterna intäkter - 11 087 - 9 91�

Koncerninterna kostnader 1� 212 11 922

Elimineringsdifferens 2 126 2 007

Pga olikheter i redovisningsprinciper elimineras större 
kostnader än intäkter

Not 2
Finansiella intäkter och och kostnader
Eliminering

av koncerninterna finansiella 
intäkter - 7�9 - 717

av koncerninterna finansiella 
kostnader 7�9 717

Elimineringsdifferens 0 0

Not 3
Justering av rörelsekapitalets förändring
Tranemo kommun - 10 �16 10 188

TBAB - 1 62� 1 ���

Summa - 12 040 11 632

Not 4
Investeringar
Maskiner och inventarier

Tranemo kommun - 8 762 - 6 210

Tranemobostäder AB - 907 - 1 �82

Tranemo Utvecklings AB - �72 - 92

Summa - 10 042 - 7 783

Fastigheter och anläggningar

Tranemo kommun - �� ��� - 8� 000

TBAB - � 18� - �97

TUAB -8�9 - �� 209

Elimineringsdifferens 0 � 687

Summa - 59 556 - 122 119

Not 5
Avyttrade maskiner och inventarier
Tranemo kommun �81 0

Tranemobostäder 122 0

Summa 503 0

Avyttrade fastigheter och anläggningar
Tranemo kommun �9 79

TBAB � 07� � 000

TUAB 0 � 9�8

Elimineringsdifferens 0 - � 119

Summa 3 124 3 917

2010 2009

Not 6
Justering av rörelsekapitalets förändring
Tranemo kommun - 7 0�1 27 �96

TBAB - 2 218 � �0�

TUAB - ��1 12 ��2

Elimineringsdifferens - 2 126 - 2 007

Summa - 11 725 43 334

Not 7
Finansiella anläggningstillgångar
Tranemo kommun 8� �91 9� ��0

TBAB 1�9 8�0

Eliminering av koncerninterna poster

Långfristiga skulder - 68 800 - 81 �00

Aktiekapital - 11 000 - 11 000

Summa finansiella anlägg-
ningstillgångar

4 739 3 081

Not 8
Omsättningstillgångar
Tranemo kommun 87 1�� 79 0�2

TBAB � 0�� 7 1�1

TUAB 2 1�8 11 782

Eliminering av koncerninterna poster

Tranemo kommun kortfr 
fordringar - 2 �21 -� 928

TBAB kortfr fordringar - 62 0

TUAB kortfr fordringar - �� 0

Summa omsättningstillg. 91 907 94 026

Not 9
Skulder
Långfristiga skulder
Tranemo kommun 180 000 1�0 000

TBAB 1�9 0�2 1�9 772

TUAB 70 �2� 7� 92�

Eliminering av koncerninterna poster

TBAB 0 0

TUAB - 68 800 - 71 800

Summa långfr skulder 320 567 291 897

Kortfristiga skulder
Kommunen 1�6 189 1�6 119

TBAB 9 770 12 12�

TUAB 2 �00 11 829
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2010 2009

Eliminering av koncerninterna poster

Kommunen - 96 0

TBAB - 2 106 - � 7�2

TUAB - 21� - 9 696

Summa kortfr skulder 156 042 156 644

Summa skulder 476 609 448 540

Kommunen
Not 10
Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Nämndrelaterade intäkter 197 ��0 18� 89�

Avgår interna intäkter - �8 �6� - �8 �7�

Fastighetsförsäljning �62 - �70

Summa intäkter 159 449 145 149

Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader - 7�� 6�9 - 701 2�9

Därav personalkostnader - 414 437 - 414 437

Avgår interna kostnader �8 �6� �8 �7�

Avgår kapitalkostnader �9 287 �� 6��

Pensionsförs lösn för kompl 
ålderspension - 6�8 - 1 27�

Pensionsutbetalningar - 9 22� - 8 189

Indiviuell del pensioner - 12 878 - 12 978

Pensionsavsättningar � 18� - 7 806

Kalkyl kompl pension (PO) �1 1�7 �0 1�0

Löneskatt pensioner - � ��8 - 7 1�8

Övr verksamhetskostnader - � 686 - 107

Summa kostnader - 643 632 - 614 561

Jämförelsestörande poster
Årets resultat enligt resultat-
räkning � 9�8 �17

Bidrag ombyggnad riksväg 27 � 000 0

Summa 10 958 317

Not 11
Avskrivningar
Avskrivningar enl plan - �� 619 - �1 971

Utrangeringar - 601 0

Summa avskrivningar - 34 219 - 31 971

Not 12
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatt �0� 9�� �18 �86

Slutavräkning �01 �12

Preliminär avräkning � 296 - 1� 218

410 550 404 780

2010 2009

Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag 79 9�2 89 07�

Regleringsbidrag 2 980 0

Kostnadsutjämning 7 1�� 6 ��2

Avgift till LSS-utjämning - � 669 - 10 ��1

Regleringsavgift 0 - � 7��

Kommunal fastighetsavgift 18 0�� 17 812

Generella bidrag från staten 11 �2� 0

114 777 97 152

Summa skatter och stats-
bidrag 525 327 501 932

Avräkingsbelopp per invånare
Slutavräkning 26 �6

Preliminär avräkning ��6 - 1 212

Summa 482 - 1 176

Not 13
Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 96 9�

Räntor på långfristig utlåning 7�9 7��

Räntebidrag 6� 117

Kommunalborgen 26� 26�

Utdelning på aktier och 
andelar 0 1

Övriga finansiella intäkter �6 727

Summa finansiella intäkter 1 209 1 946

Not 14
Finansiella kostnader
Kostnadsräntor lån - 1 �11 - 1 �1�

Ränta pensionsskuld - 6�7 - 6�7

Övriga finansiella kostnader - 8 - 17

Summa finansiella
kostnader - 2 175 - 2 178

Not 15
Justering av rörelsekapitalets förändring
Avsättning pension - � 78� 10 ��7

Avsättning deponier - � 6�0 - 1�9

Summa justering - 10 415 10 188

Not 16
Inköp av värdepapper
Förlagsbevis Kommuninvest - 2 �00 0

Summa - 2 400 0
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2010 2009

Not 17
Investeringar
Maskiner och inventarier - 8 762 - 6 211

Fastigheter och anläggningar - �� ��� - 8� 000

Summa investeringar - 62 295 - 89 211

Not 18
Avyttrade maskiner och 
inventarier �81 0

Avyttrade fastigheter och 
anläggningar �9 78

Summa avyttrade anl. tillg. 430 78

Not 19
utlåning
Vidareutbildning barnskötare - 12 - 2�

Tranemo Utvecklings AB 0 - �� �00

Summa utlåning - 12 - 43 324

Återbetald utlåning
Vidareutbildning barnskötare 62 1�6

TUAB 12 �00 0

Summa återbetald utlåning 12 562 136

Not 20
upplåning
Reverslån Kommuninvest �0 000 8� 000

Summa upplåning 30 000 85 000

Not 21
Justering av rörelsekapitalets förändring
Förråd mm �8 �0

Fordringar - 7 1�9 � 007

Bidrag ombyggnad riksväg 27 � 000 0

Kortfristiga skulder - � 9�0 22 ��8

Summa justering - 7 041 27 596

Not 22
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde ��� ��9 �97 00�

Nyanskaffningar �� �8� 89 922

Årets avskrivningar - 26 �78 - 2� �67

Utrangeringar - �77 0

utgående bokfört värde 581 789 555 359

Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 886 191 8�� 28�

Ackumulerade avskrivningar - �0� �02 - 277 92�

581 789 555 359

2010 2009

Anskaffningsvärde
Markreserv 10 96� � 29�

Verksamhetsfastigheter 6�� 90� 612 012

Fastigheter för affärsverk-
samhet 1�� 2�� 127 17�

Publika fastigheter �8 809 �6 6��

Fastigheter för annan 
verksamhet 26 722 �1 �98

Övriga fastigheter ��1 ��1

886 191 833 283

Ackumulerade avskrivningar
Verksamhetsfastigheter 21� �91 19� 8�2

Fastigheter för affärsverk-
samhet �� 6�2 �0 �08

Publika fastigheter 26 7�� 2� 169

Fastigheter för annan 
verksamhet 17 ��6 16 �9�

304 402 277 924
I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående

Not 23
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 2� �62 2� 7��

Nyanskaffningar 8 �82 6 211

Årets avskrivningar - 7 1�� - 7 �0�

Nedskrivningar 0 0

utgående bokfört värde 24 800 23 562

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 77 ��0 68 9�8

Ackumulerade avskrivningar - �2 ��0 - �� �96

24 800 23 562

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

Aktier och andelar i övrigt* 2 007 2 007

Förlagsbevis Kommuninvest 2 �00 0

Vidareutbildning barnskötare 18� 2��

Tranemo Utvecklings AB 68 800 81 �00

Summa 84 391 94 540

* 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 2010-12-�1 till 671 tkr.
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2010 2009

Not 25
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Oljeförråd 201 2�9

Orrefors kristallskål 0 10

Konstverk 0 1�

Exploateringsfastigheter som 
ska avyttras 769 769

Summa 970 1 042

Not 26
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 1�7 11 �8�

Interimsfordringar (utgiftsför-
skott, inkomster) 21 7�7 11 ��9

Övriga kortfristiga fordringar 12 879 1� 881

Summa kortfr fordringar 43 783 36 624

Not 27
Kassa och bank
Kassa 1 1

Bank �2 �79 �1 �7�

Summa kassa och bank 42 380 41 376

Not 28
Eget kapital
Ingående eget kapital 1�� 168 1�� 8�1

Årets resultat � 9�8 �17

utgående eget kapital 160 126 154 168

Anläggninggskapital
Anläggningstillgångar 690 982 67� �60

Långfr skulder, avsättningar - �72 7�0 - ��2 21�

Summa anläggningskapital 218 252 221 245

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar 87 1�� 79 0�2

Kortfristiga skulder - 1�� 2�9 - 1�6 119

Summa rörelsekapital - 58 126 - 67 077

Summa eget kapital 160 126 154 168

Not 29
Avsättning för pensioner
Ingående avsättning 282 0�0 271 96�

Utbetalningar - 9 1�� - 8 181

Intjänade pensioner 2 001  1 �92

Ränte- och basbelopps-
uppräkning � 090 1� 0��

2010 2009

Förändring av löneskatt - 1 ��6 2 020

Övriga poster - 18� - 128

utgående avsättning 276 255 282 040

Aktualiseringsgrad 76 % 7� %

Intjänat t o m 1997 - anställda 20� 7�0 208 �67

Visstidspension förtroende-
valda ��8 0

Förmånsbestämd ålders-
pension 11 977 1� 77�

PA-KL pensioner � 981 � 6��

Pensionsskuld till fötroende-
valda (� st) 1 179 0

Särskild avtalspension 0 0

Efterlevandepension 90� 981

Pensionsavsättning 222 320 226 976

Särskild löneskatt �� 9�� �� 06�

Pensionsavsättning inkl. 
löneskatt 276 255 282 040

Årets avsättning 98 - - 896 1 �70

Avsättning löneskatt 98 - - 217 ��7

Finansiell kostnad 98 - 6�7 6�7

Årets avsättning - 97 - � 289 6 ��6

Avsättning löneskatt - 97 - 1 0�0 1 ��7

- 5 785 10 347

Not 30
Avsättningar deponier
Gudarp 6 8�� 7 279

Änglarp 8 712 12 896

15 545 20 175

Ingående avsättning 20 17� 20 ���

Årets avsättning 7�0 7�0

Utgifter under året - � �80 - 909

utgående avsättning 15 545 20 175

Avsättningarna baseras på kostnadskalkyler som upprättades år 2000 
för Gudarp och 2007 för Änglarp. Revidering av kostnadskalkylen för 
Gudarp ska ske under år 2011. Änglarp påbörjade sluttäckningen år 
2010. Gudarps deponi ska vara klar år 201� enligt tidplan, men even-
tuellt kan det behövas dispens till 201�. Beträffande Änglarp är planen 
att den ska vara avslutad 201�. Fondering har gjorts med  �00 tkr/år 
för Gudarp fr o m 2001 t o m 2010. För Änglarp har fonderats �00 
tkr/år fr o m 2002, fr o m 200� �17 tkr och fr o m 2007 ��0 tkr.
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2010 2009
Not 31
Låneskuld
Ingående låneskuld 1�0 000 6� 000

Nyupplåning under året �0 000 8� 000

Årets amorteringar 0 0

Summa låneskuld 180 000 150 000

Genomsnittsränta 0,99 % 1,14 %

Operationella leasingavtal
Avgifter inom ett år  2 �28 1 208

Avgifter senare än ett år men 
inom fem år 8 �8� � 8�0

Avgifter senare än fem år 0 0

Summa  10 813 6 038

Finansiella leasingavtal
Samtliga leasingavtal i Tranemo kommun klassificeras som operatio-
nella.

Not 32
Kortfristiga skulder
Individuell del, pensioner 12 80� 12 192

Individuell del, löneskatt � 106 2 9�8

Leverantörsskulder �� 209 �7 1��

Semesterlöneskuld �0 619 28 ���

Övertidsskuld 2 016 2 181

Interimsskulder (inkomstför-
skott, utgiftsrester) �� 812 6� 0�0

Övriga kortfristiga skulder 1 �78 2 18�

Resultatfond VA - � 8�8 - 2 70�

Resultatfond renhållning 1 10� 77�

Summa kortfristiga skulder 146 189 146 119

Not 33
Borgensförbindelser
Helägda/delägda bolag 1�9 772 1�0 �02

Egna hem och småhus �80 696

Summa borgensförbind. 140 351 141 198

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 260 kommuner som per 2010-12-�1 
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 2010-
12-�1 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,16 procent. 

NOTER, TKR
2010 2009

Not 34
Förvaltade stiftelser
F A Nordqvists Donation �61 6�7

Brunkes Donation 82 82

Brunkeparkens Fond �7 ��

Lindgrens Donation 6� 62

Samfond inom skolan 218 219

Social samfond 181 180

Adolf Johanssons Fond 1� 1�

Gunnar Johanssons Fond �8 �8

Stiftelsens Bengt Claessons 
Minne � ��1 � �7�

Thomas Rundqvists 
90-årsfond 2� 2�

Summa förvaltade stiftelser 6 667 6 688
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KOMMuNSTyRELSEN

Ordförande	 	 Crister	Persson	(c)
Förvaltningschef   Arne Willhammar

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2010
Budget 

2010
Bokslut 

2009
Intäkter 118 19� 10� �27 107 ��9

Kostnader - 212 8�0 - 199 7�1 - 19� 9��

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader -94 646 -96 424 -88 394

Kapitalkostnader - 26 �7� - 2� �6� - 22 8�6

uTFALL - 121 220 - 121 788 -111 250
Budgetanslag 121 788 121 788 11� ��0

RESuLTAT 568 0 3 280

Verksamhets-
område

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Samhällsbyggnads-
avd., personal  mm - 9 070 -8 8�� 226

Lokalförsörjning -2� 627 -26 18� - 1 ��7

Gator och vägar -11 686 -1� 227 - 1 ��0

VA, fjärrvärme, ren-
hållning -��9 2 201 2 7�0

Kostenhet - 16 �66 - 17 ��7 - 791

Städenhet - 8 6�2 - 8 722 - 91

Samhällsbyggnads-
avd. övrigt -� 1�1 -� 166 -2�

Kommunfullmäktige - 2 �76 - 1 �2� 1 0�1

Kommunledning - 7 0�0 - 6 ��� 60�

Kansliavdelning - 12 2�� -11 706 ��0

IT-avdelning - 9�7 - 2 161 - 1 22�

Ekonomiavdelning - � 880 - � 671 209

Personalavdelning - 9 ��9 - 8 92� �26

Räddningstjänst - 8 691 - 8 691 0

SuMMA - 121 788 - 121 220 568

Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar för 2010 ett överskott exklu-
sive VA- och renhållningsverksamheten på 568 tkr. 
Inom	hela	verksamheten	har	kostnadsmedvetenheten	va-
rit	hög	vilket	inneburit	stor	restriktivitet	med	kostnader	
såsom inköp, resor, annonser, konferenser mm.
Av kommunfullmäktiges oförutsedda har 685 tkr inte 
utnyttjats och av kommunstyrelsens medel för oförutsett 
är 565 tkr inte utnyttjade under året.

Enligt redovisningen från Västtrafik beräknas ett över-
skott på ägarersättningen för 2010 på cirka 315 tkr.

Kansliavdelningens	verksamheter	redovisar	samman-
taget överskott på 74 tkr. Ett betydande underskott finns 
bokföringsmässigt	inom	överförmyndarverksamheten	
beroende på påslaget av personalomkostnader. Verksam-
heten	har	dock	hållit	sig	till	budget.	
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Informationsverksamheten uppvisar ett överskott på
166 tkr. Anledningen är att det rått stor restriktivitet un-
der	året	vad	gäller	annonsering.	Utveckling	av	kommu-
nens	hemsida	genomförs	2010.

Inom ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på
209 tkr bland annat beroende på återbäring avseende 
försäkringspremier.

IT-avdelningen redovisar ett underskott på 1 224 tkr. 
Anledningen härtill är ett särskilt beslut i kommunstyrel-
sen i november om inköp av 203 datorer för 1 317 tkr till 
verksamheterna enligt utbytesplan.

Införandet	av	det	Time	Care	har	under	året	krävt	större	
insatser än budgeterat, cirka 425 tkr. Trots detta redovisas 
ett överskott totalt sett för personalavdelningen.

För lokalförsörjningen redovisas ett underskott på
1 558 tkr. Underskottet härrör sig bland annat till extra 
kostnader för snöröjning på tak - cirka 300 tkr, samt kost-
nader på grund av två vattenskador i Länghems skola. 
Kostnaden för vattenskadorna blev strax under 2 000 tkr, 
försäkringsersättningen uppgick till 1 100 tkr.

Kostnaden	för	Solbacken	i	Länghem	har	blivit	cirka
400 tkr högre än budgeterat, delvis beroende på tillkom-
mande kostnader för ej avdragsgill moms på trygghets-
boende.

Engångskostnader för projektering av Kindbo har belas-
tat	årets	verksamhet	med	cirka	440	tkr.

Städenhetens resultat är ett underskott på 91 tkr, främst 
på grund av reparation och utbyte av ett antal maskiner.

Kostenhetens resultat är ett underskott på 791 tkr. Detta 
beroende på att den planerade flytten av förskolorna 
Lövkulla,	Västergården	och	Regnbågen	till	lokal	i	Tran-
ängskolan blivit försenad och ej kommer att genomföras 
förrän 2011. Livsmedelspriserna har dessutom ökat kraf-
tigt under året, bland annat har priset på bröd, spannmål, 
mjölk och potatis stigit med 8 % medan prisökningen på 
ost är 20 %.

Skogsverksamheten uppvisar ett överskott på cirka
440 tkr beroende på höga priser på skogsprodukter. Del 
av överskottet var planerat för att täcka underskott på 
exploateringsverksamhet på grund av nya markförvärv.

För exploateringsverksamheten blir resultatet ett under-
skott på 267 tkr. Kapitalkostnaderna har blivit cirka
100 tkr högre än beräknat på grund av inköp av fastig-
heten Ljungsnäs 1:4.  Intäkterna har inte kommit upp i 
budgeterad	nivå.	Kostnaderna	för	fastighetsbildning	har	
överskridit budget då antalet lantmäteriförrättningar 
varit	många	under	året.	
	
Resultatet för gator och vägar är ett underskott på
1	540	tkr.	Snöröjningen	blev	1	737	tkr	högre	än	budgeterat	
på grund av den ovanligt snörika vintern vilken medför-
de	många	åtgärdstillfällen	och	extraåtgärder	som	bort-
lastning. Resultatet på övriga verksamheter visar ett litet 
överskott, framförallt på grund av att personalen arbetat 
stor del i investeringsprojekt vilket medfört att det ordi-
narie	underhållsarbetet	inte	hunnits	med	fullt	ut.

Resultatet för park, bad och lekplatser är ett underskott 
på 124 tkr, delvis på grund av kostnader orsakade av 
skadegörelse.

För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 
2	153	tkr.	Intäkterna	har	blivit	cirka	1	200	tkr	lägre	än	
budgeterat beroende på en minskad vattenförbrukning 
främst	inom	industrin.

Elkostnaderna	är	cirka	600	tkr	högre	än	föregående	år.

Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på 329 tkr. 
Detta trots att intäkterna blev lägre än budgeterat och att 
personalkostnaderna ökade i samband med utökade öp-
pettider vid ny återvinningscentral. Detta kompenseras 
dock av att verksamhetskostnaderna i övrigt blev lägre 
och att intäkterna för skrot blev högre än budgeterat.

Fjärrvärmeverksamheten uppvisar ett överskott på 
2 740 tkr, beroende på den extremt kalla vintern.

För översiktlig planering är resultatet ett underskott på 
111	tkr.	Under	2010	har	arbete	bedrivits	med	såväl	kom-
munomfattande översiktsplanen som tematiska till för 
vindbruk	och	landsbygdsutveckling	i	strandnära	lägen	
(LIS).

Årets verksamhet
Efter beslut i fullmäktige har under hela året bedrivits 
arbete för att förbereda införandet av en ny nämnds- 
och förvaltningsorganisationen från och med årsskiftet 
2010/2011.
	
Under året har diskussioner inletts om en utökad samver-
kan inom flera områden mellan Tranemo, Svenljunga och 
Ulricehamns kommuner. Hösten 2010 sjösattes en gemen-
sam	IT-enhet	för	Tranemo	och	Ulricehamns	kommuner.

Hösten 2010 träffades överenskommelse mellan Västra 
Götalandsregionen,	Tranemo,	Borås	och	Svenljunga	kom-
muner	liksom	Gislaveds	och	Värnamo	kommuner	samt	
Jönköpings Länstrafik om att starta upp en expressbuss-
linje mellan Värnamo och Borås. Denna linje drivs på 
försök under tre år utanför Västtrafiks ordinarie budget.

Beslut om förbättrad busstrafik kom 2010.
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Kommunfullmäktige har beslutat om inköp av två större 
markområden,	dels	Ljungsnäs	1:4	och	dels	stugområdet	
på Hofsnäs.

Kommunfullmäktige har beslutat delta i medfinansiering 
och förskottering av utbyggnad av rv 27 delen Kråkered 
–	Viared.

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.

Turistbyrån besöktes av drygt 3 100 personer under året, 
en	liten	ökning	jämfört	med	2009.

Tranemo kommuns attraktioner, sevärdheter, aktiviteter, 
boende m.m. visas på olika internationella, nationella, 
regionala och lokala hemsidor genom vår turistportal 
som	går	via	Västsvenska	Turistrådet.

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.

Träffar sker med alla byalag. Under 2009 har även två 
Kommunbygderåd 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 m.fl., fortsatt sina verksamheter. 

Samarbetet	med	Högskolan	i	Borås	har	utökats	med	mål-
sättningen 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 personal besökts.

Kommunens lednings- och informationsplan i händelse 
av	extraordinära	händelser	har	reviderats	och	antogs	av	
kommunfullmäktige under hösten. En pandemiplan har 
upprättats och även den har antagits av kommunfullmäk-
tige.

En mängd EU-projekt har sökts och påbörjats under 2010. 
Tranemo har beviljats medel för alla sökta projekt utom 
för en lärare som sökte ett stipendium. Sammanlagt un-
der	året	har	Tranemo	kommun	beviljats	6,5	mkr	exklusi-
ve	de	drygt	1,3	miljoner	som	företag	i	Tranemo	beviljades	
i	samarbete	med	Tranemo	kommun.

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.

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

Under 2010 har extra underhållsåtgärder på ett flertal 
fastigheter utförts, bland annat fönsterbyten, upprust-
ning av fasaden på vita huset vid Tranängskolan, nytt 
pooltäcke och komplettering av vattenrening vid Grimsås 
bassäng.	

Nittorps ishall har fått ny sarg samt komplettering av 
värmesystem.	Ytor	kring	sargen	och	entréer	har	iord-
ningställts och tillgänglighetsanpassats.

Tranängskolans och Dalstorpskolans kök har under 2010 
fått fler åtaganden och stöttar upp de övriga köken med 
bland annat mat och personal vid sjukdom. Samtliga kök 
i	kommunen	har	nu	arbetsledare.

Under 2010 blev Gudarpsgårdens kök en av 10 finalister i 
Arlas	Guldko-tävling	för	bästa	seniorrestaurang.

8 personer har under hösten påbörjat utbildning i stor-
köksvalidering vilket ger dem formell kockkompetens.

Under 2010 har ett nytt bilbokningssystem inköpts som 
beräknas tas i drift under början av 2011.

Under året har gallring och röjning på kommunens 
skogsmark prioriterats. När det gäller barkborreskador 
verkar angreppen minskats.

Den långdragna vintern medförde att många arbeten på 
gatu-	och	vägnätet	blev	försenade	och	inte	hann	färdig-
ställas	under	året.	

Hofsnäs är en välbesökt turistattraktion.
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Upprustning av gång- o cykelvägar i Länghem och 
Dalstorp har utförts. Ett flertal gator i Limmared har 
förstärkts och fått ny beläggning efter utförda VA- och 
fjärrvärmearbeten. Bussterminalen i Limmared har funk-
tionshinderanpassats. Storgatan i Tranemo har byggts om 
till	gångfartsområde.

Arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet på 
lekplatserna har fortsatt under året. Arbetet består i 
huvudsak av att helrenovera lekplatser så att de uppfyller 
gällande krav samt att återställa grönytor där lekplatser 
avvecklats. Under året har två lekplatser helrenoverats.

Driften av VA-nätet har i stort fungerat bra. Kraftiga sky-
fall vid ett par tillfällen orsakade skador för fastighets-
ägare,	vilket	nu	är	åtgärdat.

Saneringsarbete på ledningsnätet har utförts i Grimsås, 
Tranemo, Länghem och Limmared. Ny vattenledning har 
lagts i Länghem för att säkra distributionen. 

Det har varit omfattande problem med driftsättning av 
vattenledning mellan Dalstorp och Ölsremma på grund 
av brister i vattenkvaliteten. Vattenverket i Ölsremma 
kommer att vara i drift tills vattenverket i Dalstorp har 
byggts	om.

Arbetet med att certifiera slam från reningsverket i Tra-
nemo enligt REVAQ har påbörjats.

Byggnationen	av	en	ny	återvinningscentral	har	färdig-
ställts under året. Invigningen skedde i mitten av septem-
ber.

Under 2010 har fjärrvärmeutbyggnaden i Limmared slut-
förts. I Tranemo har efteranslutningar utförts.

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention
Det	folkhälsoarbete	som	bedrivits	under	året	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.

750 tkr i extra anslag har använts till att upprusta och 
sanera föråldrade lekplatser. Under året har två lekplatser 
helrenoverats. Säkerheten för barnen ökar då de upprus-
tade lekplatserna är anpassade till godkänd standard.

I stort har ställda krav på framkomlighet och trygghet på 
kommunens gator uppfyllts. Kommunens vinterväghåll-
ning	håller	en	hög	nivå	enligt	SKL:s	medborgarenkät.

Gatubelysningen	fungerar	tillfredsställande	med	få	fel-
anmälningar. Trafiksäkerhetsarbetet håller en acceptabel 
nivå däremot finns det brister i det allmänna intrycket av 
gatumiljön.

VA-verksamheten uppnår under 2010 målet ett leverera 
dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt rena spill-
vatten på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

Antalet hushåll som innehar kompost uppgår till drygt
85 % och fler och fler hushåll tecknar glesare hämt-
ningsintervall. Det uppsatta målet högst 530 kg/avfall 
per hushåll och år har infriats, 2010 blev resultatet 521 
kg/hushåll.

Väl fungerande snöröjning.

Lekplatsen vid Rågstigen i Tranemo har helronverats.
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Målet för fjärrvärme är att producera värme och varmvat-
ten av högsta kvalitet med få driftstörningar, vilket har 
uppnåtts under 2010.

Framtiden
2011 kommer att bli ett händelserikt och intensivt år. Då 
ska	den	nya	nämnds-	och	förvaltningsorganisationen	
implementeras.
	
Arbete med att utveckla ny hemsida har pågått under 
2010. Planen är att den nya hemsidan sätts igång under 
våren 2011. I samband med detta arbete undersöks också 
möjligheten till någon form av portallösning för brukare 
m.fl.

EU-projekt pågår nu inom många verksamheter i Trane-
mo kommun. Samtidigt pågår diskussioner och ansök-
ningar görs om nya projekt.

För att kunna hålla budgeten inom kostverksamheten 
under 2011 har bland annat en ny organisation och nytt 
schema på Resurscentrum och Gudarpsgården införts 
från årsskiftet. Detta kommer att innebära att vikariekost-
naderna minskar betydligt. En pooltjänst kommer att 
anställas	under	2011	vilket	minskar	vikariekostnaderna.	
Under åren 2007-2010 har personalstyrkan minskats med 
närmare sju heltidstjänster. Matsedlar har setts över och 
mer kostsamma maträtter kommer att tas bort.
	
Om livsmedelspriserna fortsätter att stiga kommer ytterli-
gare åtgärder att krävas avseende matsedlar. I skolorna 
kommer utbudet av sallad m.m. att minskas, julbord och 
annan ”storhelgsmat” kommer inte att kunna serveras. 
Inom äldreomsorgen kommer det inte att kunna serveras 
festligare mat och fika vid andra tillfällen än storhelger. 
Samma standard på maten kommer inte att kunna hållas.

Arbetet med att minimera barkborreskador kommer att 
fortgå under hela 2011. Resurser kommer att läggas på 
gallring, röjning och uppdatering av gränsmarkeringar.

Det är av stor betydelse hur statliga/regionala medel 
fördelas med tanke på fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelvägar	utmed	det	statliga	vägnätet.

Dalstorps reningsverk ska byggas om. Gudarps högreser-
voar	ska	renoveras	under	våren.

Utredning av vattenförsörjningen i Dalstorp, Nittorp och 
Ljungsarp fortsätter. 

Sanering av inläckage i avloppsledningsnäten i Grimsås 
och Länghem fortsätter under 2011.

Åtgärder för att minska kostnaderna för elförbrukningen 
behöver vidtas för att undvika framtida underskott.

Under	hösten	2010	gick	Tranemo	och	Svenljunga	kom-
muner ut med ett gemensamt förfrågningsunderlag för 
upphandling av ny slamentreprenad. Utvärdering pågår, 
ny entreprenad kommer att gälla från och med april 2011.

Tranemo kommun är med i en grupp inom Sjuhärads-
bygden som ska verka för ett gemensamt kretsloppsarbe-
te. Bland annat ska detta utmynna i ett gemensamt fram-
tagande av avfallsplan samt renhållningsordning. Pengar 
har avsatts i budget 2011 för detta arbete.

Fjärrvärme mellan Tranemo och Limmared kopplas ihop.

En förstudie om nytt fjärrvärmenät i Länghem ska påbör-
jas	under	våren	2011.

	
Driftoptimering av fjärrvärmenäten är något som kom-
mer att prioriteras under 2011 för att minska värmeförlus-
ter och få ett så driftsäkert nät som möjligt.
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Försäkringar
Försäkrade byggnaders värde, mkr 1 812 1 799

Antal olycksfallsförsäkrade barn, ungdo-
mar, komvuxstuderande 2 ��6 2 61�

Antal försäkrade fordon 121 10�

Företagshälsovård
Antal anslutna till företagshälsovården 1 000 1 000

Kostnad för företagshlsovård, tkr 7�9 ���

Kostnad per ansluten anställd, kr 7�9 ���

Sysselsättningsåtgärder
Offentligt skyddat arbete (st) 10 8

Kommunala ungdomsprog. (st) 29 -

Anställda med lönebidrag (st) 18 18

Särskilt anställningsstöd (st) 6 2

Rekrytering och löner
Platsannonser (antal tjänster) 110 90

Antal lönerapporter (per månad) 1 ��7 1 �7�

Ekonomiadministration
Antal utsända fakturor �2 2�� �2 1��

Antal utsända inkassokrav 1 12� 1 0�1

Totalt antal inkassokrav 172 1��

Antal betalningsförelägganden 0 0

Antal aktuella inkassoärenden 1 1

Antal slutbetalda ärenden �0 �6

Antal resultatlösa ärenden 1 1

Nedskrivan fordringar 101 �6

Antal ärenden för långtidsbevakning 171 1�2

Utestående osäkra fordringar (tkr) 870 7��

varav långtidsbevakning (tkr) 868 738

Bokföringsorder 1 28� 1 �68

Leverantörsfakturor 27 9�6 26 ���

Kassaverifikat � 0�8 � 9�8

Turism
Turistbyrån, antal öppetdagar 2�8 268

varav helgdagar 51 50

Turistbyrån, antal besök � 126 � 261

Kostnad per besök, kr �6,�2 �7,19

Tursitbyrån, antal telefonsamtal 978 9��

2010 2009

Gator och vägar
Gator och vägar, km 7�,7 7�,7

Kostnad per kilometer, tkr 9� 87

Vinterväghållning, km 7�,7 7�,7

Kostnad per kilometer, kr 2� 672 1� 902

Statsbidragsberättig. vägar, km �1� ��9

Ej statsbidragsberätt. vägar, km 8� 92

Gatubyggnadsavgifter, tkr �� 0

Belysning
Antal ljuspunkter � 1�� � 1��

Kostnad per ljuspunkt, kr 61� 618

Fastighets- och exploaterings-
verksamhet
Förvaltad lokal- och lghyta, m2 99 �00 99 9��

Förvaltad industrilokalyta, m2 12 8�� 12 8��

Tomtförsäljning egna hem (st) 0 0

Tomtförsäljning, antal lägenheter exkl 
egna hem 12 0

Tomtföräsljning, tkr �92 0

Anslutningsavgifter, tkr 227 �96

Skogsförvaltning
Tota skogsareal, ha 6�0 �80

Parkeringstillstånd
Antal ansökningar 29 �6

Antal beviljade p-tillstånd 26 ��

Avslag � 2

Verksamhetsmått och nyckeltal
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BILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande	 	 Viktoria	Haraldsson	(c)
Förvaltningschef			 Mats	Lundborg

Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut 
2010

Budget 
2010

Bokslut 
2009

Intäkter 27 6�� 26 6�� 26 917

Kostnader - 2�7 009 - 2�� 086 - 2�2 7�6

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader -209 376 - 207 431 - 205 819

Kapitalkostnader - 2� ��� - 2� 098 - 22 919

uTFALL - 233 821 - 232 529 - 228 738
Budgetanslag 2�2 �29 2�2 �29 229 27�

RESuLTAT - 1 292 0 535

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Bildningskontor - 2� �61 - 2� 796 1 66�

Område gymnasium - �� �8� - �� �6� - 1 179

Kulturskola - � �02 - � �62 �0

Bibliotek inkl allmän-
kultur - � 10� - � 9�9 1��

Fritid inkl sim- och 
idrottshallen - 8 �26 - 8 �8� - 1�7

RO Tranäng F-6, 
Ambj/Sja/Tmo BO - �� 997 - �7 6�6 - 1 6�9

RO Tranäng 7-9 - �1 ��� - �1 9�1 - �98

RO Limmared-
Länghem - 29 618 - 29 661 - ��

RO Dp/Lp/Gs/Np - 28 �99 - 28 971 - �72

RO Särskolan - 10 09� - 9 ��8 7�7

SuMMA - 232 529 - 233 821 - 1 292

Årets resultat
Bildningsnämndens resultat för 2010 innebär ett under-
skott jämfört med budget på 1 292 tkr.

Kostnaderna	för	el	och	värme	blev	1	120	tkr	högre	än	
budgeterat.	

Kapitalkostnaderna blev 653 tkr lägre än budget. Det 
beräknade överskottet beror framförallt på försening 
av leverans av ny bokbuss samt att den nya förskolan i 
anslutning	till	Tranängskolan	beräknas	vara	klar	i	mars	
2011. I budgeten var beräknat att den skulle vara klar 
sommaren	2010.

244 tkr av det beräknade överskottet för kapitalkostna-
derna äts upp av högre hyreskostnader än budgeterat 
2010	för	de	tre	förskolorna	som	skulle	ha	lagts	ner	under	
året och ersatts av nya förskolan Tranäng. Beräknad ef-
fektiviseringsvinst	inklusive	hyresminskningarna	var	
budgeterad	till	400	tkr.

Kostnaden	för	skolskjutsar	blev	500	tkr	lägre	än	budget.		

Bidragen till de tre föräldrakooperativen blev 310 tkr 
lägre än budgeterat beroende på något färre barn än bud-
geterat hos kooperativen. 



�8

V
ER

K
SA

M
H

ET
SB

ER
ÄT

TE
LS

ER

Grundskole-	och	gymnasieelever	som	går	i	andra	kom-
muner/elever från andra kommuner i vår gymnasieskola 
överskrider	totalt	budget	med	603	tkr.	

Vårdnadsbidrag	till	föräldrar	med	barn	yngre	än	3	år	har	
inte varit lika efterfrågat som budgeterat. I genomsnitt 
har utbetalningar gjorts för 10-14 barn per månad, vilket 
innebär ett överskott med 739 tkr.

Den	totala	semesterlöneskulden	ökade	med	1	174	tkr	
jämfört med föregående årsskifte, innebärande ett under-
skott mot budget på 453 tkr.

Gymnasiets underskott hänför sig till att färre elever än 
budgeterat	valt	lärlingsutbildning,	vilket	medför	lägre	
statsbidrag samt engångskostnader som uppstått på led-
ningssidan.	

Den stora budgetavvikelsen på område Tranäng F-6, 
Ambj/Sja, Tmo BO hänför sig till den tidigare nämnda 
nya	förskolan	som	inte	är	färdig,	400	tkr,	och	el	och	
värme, 311 tkr. Övrig avvikelse finns inom barnomsorgen 
och kan förklaras av ett ökat antal barn samt resurskrä-
vande insatser på vissa förskolor.

Årets verksamhet
Det har varit stort fokus från riksdag och regering på en 
grundläggande	reformering	av	den	svenska	skolan,	där	
samtliga	delar	av	skolorganisationen,	förskola,	grundsko-
la,	särskola	och	gymnasiet	berörs.	En	del	av	förändringar-
na har redan trätt i kraft, men den stora förändringen 
kommer att ske inför läsåret 2011/2012. För bildningsför-
valtningen innebär detta att en stor del av det strategiska 
arbetet under 2010 har inriktats på att förbereda organisa-
tionen, på alla nivåer, inför de förändringar som kommer.

Förskola/Grundskola/Tranemo gymnasieskola/
komvux
2010 har präglats av implementeringen av skolreformerna 
Skola 2011 och Gy 11. Samtliga skolledare har varit på 
de av Skolverket arrangerade implementeringskonferen-
serna,	konferenser	som	har	behandlat	förändringarna	
inom de olika skolformerna och med starkt fokus på den 
nya skollagen som ska tillämpas från och med läsåret 
2011/2012. Under hösten 2010 har nyckelpersoner utsetts 

på grundskolorna, vilka ska vara med och leda införan-
det av de nya kursplanerna.

Tranemo Gymnasieskola har under året arbetat fram ett 
nytt programutbud utifrån de nya riktlinjerna i Gy 11. I 
korthet har uppdraget varit att behålla ett brett utbud av 
program till en rimlig kostnad. En fortsatt satsning på 
lärlingsinriktningar möjliggör att Tranemo kommun kan 
erbjuda en brett utbud av yrkesprogram, samtidigt som 
utbudet av högskoleförberedande program ligger fast. 
Under	året	har	samverkan	med	Tingsholmsgymnasiet	i	
Ulricehamns kommun intensifierats, bland annat inom 
lärlingsutbildningarna. På agendan står en fördjupad 
samverkan,	både	vad	gäller	lärare	och	elever.

Samarbetet med Navet och flera av högskolorna, bland 
annat i Borås fortsätter, både vad gäller kompetensut-
vecklingsinsatser,	och	när	det	gäller	högskolorna	också	
verksamhetsplats förlagd utbildning. Samverkan inom 
Sjuhäradskommunalförbund har ökat under 2010, på flera 
nivåer. Ett nytt samverkansavtal mellan kommunerna i 
Sjuhärad	har	undertecknats	avseende	samverkan	i	gym-
nasiefrågor, bland annat innebär detta en gemensam 
intagningsorganisation	och	frisök	för	eleverna	inom	sam-
verkansområdet från och med läsåret 2011/2012. Flera 
andra	samverkansavtal	är	under	förhandling.

Under senhösten 2010 genomförde Skolinspektionen en 
tillsyn	av	förskola,	grundskola,	särskola,	gymnasieskola	
och	vuxenutbildning	i	Tranemo	kommun.	I	skrivande	
stund har en del av inspektionsrapporterna offentlig-
gjorts, medan andra är under bearbetning. Den rapport 
som sammanfattar Tranemo kommuns skolverksamhet 
kommer att publiceras i mars 2011. Samtliga inspektions-
rapporter finns på skolinspektionens hemsida. Inspek-
tionsrapporterna kommer att ligga till grund för det 
fortsatta förbättringsarbetet.

Bildningsnämnden är ålagd av Skolverket att varje år 
göra	en	kvalitetsredovisning.	Kvalitetsredovisningen	
finns i sin helhet på kommunens hemsida och belyser 
verksamheten från förskola upp till gymnasium och 
komvux	mer	i	detalj,	utifrån	de	riktlinjer	som	ges.	I	kvali-
tetsredovisningen	belyses	också	den	långsiktiga	utveck-
lingen	inom	förskolan,	grundskolan	och	gymnasiet.

Bibliotek	
Under 2010 har biblioteksverksamheten anpassats enligt 
det besparingsuppdrag som lades för kulturen 2009. Det 
har inneburit att fyra filialer lagts ner och en stor hanter-
ing	av	media	har	hanterats	under	våren.	Beslutet	med-
förde	även	neddragningar	i	tjänst	för	bibliotekarie	och	
biblioteksassistent på sammanlagt 27,5%.
	
Den nya moderna bussen levererades i mitten av decem-
ber och har bland annat ersatt filialerna, och innebär ett 
lyft för såväl besökare som personal med möjlighet till 
bland	annat	utställningar.

Under 2010 har arbetet med att ta fram alternativ för flytt 
av biblioteksverksamheten fortgått. Under hösten togs 
beslut att bygga ett nytt bibliotek istället för att bygga 
om	den	gamla	samhallfastigheten.	Projektering	startar	i	
början av 2011. Genom att delta i det regionala projektet 
Design med omtanke, har personal och inredningsar-
kitekt	arbetat	med	funktioner	och	dokumentation	inför	
projekteringsarbetet. En lokal projektgrupp bestående av 
Tranemodellen,	TransInForm	och	Det	moderna	bibliote-Tranemo Gymnasieskola
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ket – tillsammans Skapa Tranemo, har under året arbetat 
med samordning inför planerna på ett nytt modernt bib-
liotek och dess närområde. I gruppen har även represen-
tanter	från	Regionbiblioteket	och	Västarvet	deltagit.
	
Samarbetet	med	biblioteken	i	Svenljunga	och	Ulricehamn	
har utvecklats på områden som kompetensutveckling, 
projektsamordning, nätverk och vikariat. Med Sven-
ljunga fortgår även planerna för ett utökat samarbete 
inom biblioteksverksamheten med gemensam upphand-
ling och drift av nytt bibliotekssystem.
	
Biblioteket i Tranemo har under 2010 fortsatt samarbetet 
med	t.ex.	Kinds	forskarklubb	och	Föreningen	norden,	
arrangerat	introduktionskvällar	för	släktforskare	och	
evenemang	som	Kura	Skymning,	korsordcafé,	stick-
café,	teater	och	föreläsningar,	bland	annat	under	temat	
Tema	Livsviktigt.	Arrangemangen	sker	i	samarbete	med	
Vårdcentralen,	Folkhälsan	och	Vuxenskolan.	I	samband	
med	Globalfestivalveckan	i	maj	så	kunde	man	ta	del	av	
utställningen	Den	magiska	manteln	–	om	islamisk	konst.	
I	samarbete	med	kulturskolan,	erbjöds	guidade	visningar	
för	allmänhet	och	skolklasser.	Under	året	har	Tranemo	
bibliotek/allmänkultur deltagit i ett regionalt pilotprojekt 
– Filmarvet. Syftet har varit att samla in filmer om Trane-
mo, överföra till dvd och även förvara de äldre filmerna i 
regionens filmarkiv. Filmerna ska vara av allmänt intres-
se. Insamling, seminarier och filmkvällar har skett under 
året och resulterat i en Tranemofilm, som kommer att 
visas på bland annat bokbussen under våren 2011.

Verksamheten - ”familjebiblioteket” har fortsatt, exem-
pel på aktiviteter är babycaféer, föräldrar.nu, barnteater, 
besök från föräldragrupper på BVC, sagostunder mm. 

Olika	former	av	läsfrämjande	arbete	sker	i	hela	kommu-
nen. Exempel är bokpresentationer i samarbete med kom-
munens ytterskolor och bibliotekskunskap på bibliotek 
och bokbuss. Ett samarbete med Internationella klassen 
på Tranängskolan och barnbibliotekarien har startat un-
der hösten. I samarbete med Kulturrådet fortsätter vi med 
läsfrämjandeprojektet 6-årsgåvoboken, samt gåvobok 
till	2,5-	och	4-åringar.	Under	året	har	barnbibliotekarien	
också haft sagostunder i Grimås. På höstlovet erbjöds en 
populär aktivitet - spökberättarkväll.
	

Alla barn mellan tre och tolv år, har under året gått på en 
teaterföreställning. Föreställningarna har varit anpassade 
efter ålder. 

Allmänkultur
Strukturförändringar inför 2010 medförde att tjänsten 
som kultursekreterare, 50 % togs bort. Effekter är att 
inköp av kultur och arrangemang genom kultur@tra-
nemo inte längre sker. Ett undantag är Borås stadsteaters 
besök	i	Medborgarhuset	med	föreställningen	Till	Julia.	
Neddragningarna har också inneburit att det främst är 
underhåll	av	databasen	tranemo.nu	som	sker.
	
Under året har ett antal sökande fått bidrag för olika 
typer av arrangemang. Exempel är 50-talsfestivalen 
Bebopelola, Visfesten i Hofsnäs, berättarkväll i Tranemo 
hembygdspark och teater i Grimsås. Bidrag har givits till 
Svenljunga Unga Växa grupp för arrangemang ungdoms-
kulturfestivalen,	UKM,	(UngKulturMöts).

Kulturföreningsbidrag	har	fördelats	främst	till	kommu-
nens	hembygdsföreningar.	Kriterierna	för	bidragen	ska	
ses	över	under	2011.

2010 års kulturstipendium tilldelades Gula Huset i Udde-
bo.

Mer finns att läsa i bibliotekets kvalitetsredovisning.

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

Under	året	har	kulturskolan	genomfört	totalt	109	utåtrik-
tade	aktiviteter,	delade	i	skol-	och	klassrumskonserter,	
offentliga konserter i egen regi och offentliga konserter 
som	andra	har	arrangerat,	ex	babycaféer,	lucia	och	skol-
avslutningar.

Vårterminen präglades av utåtriktade engagemang, 
bland annat deltog Tranemo kulturskola i ett arrang-
emang	i	Borås	där	gitarrelever	från	samtliga	musik-	och	
kulturskolor	i	Sjuhärad	övade,	och	avslutade	med	en	
konsert	med	över	100	gitarrister!	I	mars	genomfördes	mu-
sikkaféer	runt	om	i	kommunen	och	sista	veckan	i	mars	
presenterade kulturskolan sin verksamhet i alla kom-
munens skolor och visade upp vad kulturskolan erbjuder. 
Alla kommunens skolbarn F-6 erbjöds att närvara vid 
kulturskolans ”show”. I samband med Europaveckan v 
18 arrangerade kulturskolan för första gången en kultur-
festival	i	samarbete	med	föreningar	och	andra	aktörer	
i	kommunen.	Globalfestival	blev	namnet,	en	succé	gäl-
lande	aktiviteter,	deltagande	och	besökande.
	
Det vi på kulturskolan minns mest är det arbete som våra 
EU-volontärer	utförde	under	hela	året	och	redovisades	
på kulturveckan, arkitektur, utställningar, filmvisning 
och cirkusshow. Ett arbete som resulterade i att projektet 
med EU-volontärerna nominerades till ett av de tre bästa 
projekten i Sverige av Ungdomsstyrelsen, och är med i 
uttagningarna av det bästa projektet i EU.

Familjebiblioteket
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I	övrigt	bör	nämnas	samarbetet	med	musikskolan	i	Hove-
gård	i	Danmark,	en	turné	i	kommunen	med	teaterföre-
ställningen ”Prinsen” och dansuppvisningen Pinocchio, 
ett samarbete mellan dans- och konstelever.

Fritid
Fritidssektorn har en bred verksamhet som innefattar 
öppna mötesplatser för våra unga i form av 4 fritidsgår-
dar	och	övrig	ungdomsverksamhet,	simhallsverksamhet	
och	friskvårdsgym	samt	stöd	till	55	föreningar	och	9	
studieförbund. Ett ändamålsenligt stöd till föreningarna 
är en viktig del i att befästa och stärka föreningslivet och 
möjliggör ett rikt basutbud av rekreations- och fritidsakti-
viteter.
	
Ungdomsverksamheten	har	i	samverkan	med	skolan	
genomfört tjejgrupper i år nio, killgrupp i samverkan 
med	individ-	och	familjeomsorgen.	Föräldrautbildning	
Cope tonår har genomförts i samverkan med individ- och 
familjeomsorgen.	Samlevnadsdag	för	alla	tjejer	och	killar	
i	år	6	i	samverkan	mellan	individ-	och	familjeomsorgen,	
skola och ungdomsmottagningen. Man har genomfört 
”Kul i simhallen” med musik bad och tävlingar, samt 
uppskattade resor till Göteborg med över 300 ungdomar 
som	deltagit.

Mellan 15-20 ungdomar/ kväll har besökt gårdarna. 
Länghems fritidsgård var stängd under hösten p g a vat-
tenskada. Det är en bra mix mellan flickor och pojkar och 
unga	med	olika	etnisk	bakgrund.
	
Simhallen	hade	10	571	skolbad	inklusive	simundervis-
ning år 1-6, simkunnigheten låg på 92 % för elever i 
årskurs 5. Antalet övriga bad låg på 10 812 inklusive vat-
tengymnastik,	babysim	och	simskolebad.
		
Föreningar	med	ungdomsverksamhet	samlade	under	året	
våra	unga	i	åldern	7-20	vid	7	406	sammankomster	och	71	
819 deltagartillfällen. I arbetet med alkohol och drogpo-
licy för föreningarna genomfördes den årliga träffen på 
temat trafiksäkerhet och alkohol med NTF som förelä-
sare.	

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
Elevernas inflytande och delaktighet är styrt genom 
skollagen och är ett prioriterat utvecklingsområde på alla 

våra skolor bland annat 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 grund-
skolan 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.
	
Fungerande	brukarråd	alternativt	föräldraföreningar	
finns på alla områden.

Under vinter och våren 2009/2010 genomfördes en så kall-
lad elevhearing, där elevrepresentanter från samtliga av 
kommunens skolor gavs tillfälle att träffa representanter 
från	Bildningsnämnden.	Eleverna	gavs	vid	dessa	till-
fällen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om 
skolans verksamhet direkt till politiken. Elevernas tankar 
och åsikter återfördes till verksamheten och eleverna fick 
vid den sista träffen återkoppling på vad som hänt i de 
aktuella	frågorna.

Inom	kommunen	sker	samverkan	med	individ-	och	fa-
miljeomsorgen, kultur, fritid, folkhälsorådet och polisen, 
i syfte att skapa ett nätverk kring barn och ungdomar.
Vad det gäller barns inflytande på biblioteket så handlar 
det om att de böcker som barnen efterfrågar köps ofta in 
eller	lånas	från	andra	bibliotek.	Samverkan	sker	också	
med många andra institutioner för att stärka barnens rätt 
till	liv	och	utveckling.	Tillsammans	med	BVC,	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.

Framtiden
De beslutade reformerna inom svensk skola kommer att 
innebära	stora	utmaningar,	både	i	form	av	genomförande	
i	verksamheten	och	i	form	av	ekonomi.	Flera	av	reformer-
na ställer högre krav på kommunerna än idag, på flera 
olika	nivåer,	bland	annat	vad	gäller	ökad	dokumentation.	
Gymnasiereformen kräver ett helt nytt programutbud och 
de nya kraven på behörighet till gymnasiet ställer högre 
krav på grundskolan, och på eleverna. För verksamheten 
på Tranemo gymnasieskola ska den nya reformen genom-
föras samtidigt som det nuvarande programutbudet ska 
fasas	ut.	De	närmaste	åren	kommer	dessutom	Tranemo	
gymnasieskola att ha kraftigt minskade elevkullar.

Samtidigt som implementeringen av skolreformerna sker 
kommer vi att arbeta fram en utvecklingsplan med ut-
gångspunkt i inspektionsrapporterna.

Under det kommande året ska projekteringen av ett nytt 
bibliotek genomföras. Om planerna håller kommer ett 
nytt bibliotek att vara under byggnation nästa årsskifte. 
Den	största	utmaningen	inom	Lärandesektionens	område	
är att bibehålla och utveckla den verksamhet vi har, sam-
tidigt	som	de	ekonomiska	ramarna	blir	allt	stramare.

Orkesterundervisning i kulturskolan.
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2010 2009

Grundskola
Antal elever i grundskolan F-9 1� okt 1 �01 1 �82

Total kostnad/elev kr 89 6�2 88 196

varav lokalkostnad/elev 23 804 20 957

varav undervisningskostnad/elev 41 677 40 488

antal pedagogisk personal per 100 elever 
år F-9, 1� okt 8,81 8,81

Läromedel år F-9, kostnad/elev, kr 2 67� � 2�9

Andel elever i åk � som uppnår målen i 
Skolverkets nationella diagnoser:

svenska 89 % 81 %

matematik 70 % 68 %

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

svenska 82 % 90 %

matematik 84 % 91 %

engelska 78 % 83 %

Andel elever i åk 9 med grundläggande 
behörighet till gymnasiet 89 % 86 %

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i 
alla ämnen 71 % 66 %

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

svenska 89 % 93 %

matematik 72 % 78 %

engelska 89 % 92 %

Gymnasium
Antal elever  i gymnasieutbildning, ung-
domsgymnasiet, 1� okt 622 610

därav antal elever i Tranemo Gymnasie-
skola, 1� okt �1� �10

Antal pedagogisk personal per 100 elever, 
1� okt 10, �� 9,��

Andel elever med högskolebehörighet 72 % 87 %

Andel elever med minst betyget godkänt i 
de nationella proven:

svenska 74 % 92 %

matematik 63 % 91 %

engelska 99 % 94 %

Total kostnad/ungdomselev, kr 98 �2� 9� �62

varav undervisningskostnad/elev �2 022 �7 ��8

varav lokalkostnad/elev 19 72� 20 000

Kulturskola *
Antal elever - musik �2� �1�

                    - drama �1 87

                    - konst 27 2�

                    - dans avgiftsbelagd 20 ��

                    - dans, ej avgift �7 26

                    - teater �7 �7

Nettokostnad/elev i kulturskolan, kr 6 720 7 �66

2010 2009

Barnomsorg (�)

Antal inskrivna barn förskolan, 1� okt �12 �07

Bruttokostnad per barn i förskolan, kr 99 020 96 8�8

Antal inskrivna barn i fritidshem, 1� okt ��� ��8

Bruttokostnad per barn i fritidshem, kr �� 87� �1 119

Antal inskrivna barn i kommunal peda-
gogisk omsorg, 1� okt �8 ��

Bruttokostnad per barn i kommunal 
pedagogisk omsorg, kr �9 226 �7 620

Antal inskrivna barn i kooperativ barn-
omsorg, 1� okt �0 ��

Bidrag per barn till kooperativ barn-
omsorg, kr 8� 910 78 7�0

Avgiftsfinansiering av barnomsorg, 
förskolor/fritidshem/familjedaghem 12,� % 1�,� %

Antal vårdnadsbidrag, 1� okt 12 10

Fritidsverksamhet
Redovisade föreningssammankomster 
7-20 år, föreningar med alkohol- och 
drogpolicy 7 26� 7 �19

Redovisade föreningssammankomster 
7-20 år, föreningar utan alkohol- och 
drogpolicy 1�1 �70

Verksamhetsbidrag, antal föreningar 29 �2

Antal studieförbund, inkl SISU 9 9

Antal beviljade studietimmar 1� �99 1� 8��

Antal besökande i simhallen 21 �8� 21 271

Fritidsgårdar
Antal besökare:

Grimsås, � kvällar/vecka 1 2�8 1 �88

Länghem � kvällar/vecka, ht stängt pga 
vattenskada 720 1 �72

Limmared 2 kvällar/vecka 960 1 0�6

Tranemo �2 kvällar totalt 9�0 ��0

Bibliotek
Bibliotek antal lån 96 768 100 10�

varav bokbuss 37 724 21 276

varav filialer - 19 575

Antal lån per invånare 8,� 8,6

Antal besök �1 800 �1 8�8
	
* Tecknad film ingår i konst. 
Alla elevantal är genomsnitt antal elever som undervisas per vecka.

Verksamhetsmått och nyckeltal
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SOCIALNÄMNDEN

Ordförande	 	 Stefan	Hjertén	(m)
Förvaltningschef			 Lena	Adolfsson,	Annika	Hedvall

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2010
Budget 

2010
Bokslut 

2009
Intäkter �7 29� �8 990 �9 621

Kostnader - 220 �2� - 21� 972 - 20� 978

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader - 183 028 - 175 982 - 166 347

Kapitalkostnader - 8 268 - 8 272 - 9 880

uTFALL - 191 296 - 184 254 - 176 237
Budgetanslag 18� 2�� 18� 2�� 166 8�7

RESuLTAT - 7 042 0 - 9 400

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Gemensam verk-
samhet omsorgen - 1� 920 - 17 220 - 2 �00

Färdtjänst - 2 010 - 1 769 2�1

Äldreomsorg - 10� ��6 - 108 0�9 - 2 �92

Stöd vid funktions-
nedsättning - �8 �6� - �8 727 - 162

Individ- och familje-
omsorg - 2� �1� - 2� 787 - 1 �7�

Flyktingverksamhet 0 - 7�� - 7��

SuMMA - 184 254 - 191 926 - 7 042

Årets resultat
Årets resultat slutar för hela nämndens verksamhet på ett 
underskott på – 7 042 tkr. Socialnämnden gick in i 2010 
med en underbalans på -9 400 mkr. Socialförvaltningen 
har under flera år haft en negativ budgetavvikelse, som i 
huvudsak berott på ökade behov och därmed kostnader 
inom såväl hemtjänst som funktionsnedsättningsområdet 
samt	inom	individ-	och	familjeomsorgen.	De	strukturella	
förändringarna	inom	förskoleverksamheten	i	Tranemo	
har inte genomförts under 2010, vilket i praktiken inne-
bär att socialnämnden även under detta år inte har kun-
nat genomföra den besparing av 500 tkr som beräknats 
vara	möjlig	genom	samlokalisering	av	LSS-verksamheter	
inom såväl dagcenter- som korttidsverksamhet. Behovet 
av	tillfälliga	lokaler	har	medfört	ökade	kostnader	för	
nämnden.
	
Den förväntade stabiliseringen av personer som har 
behov	av	insatser	enligt	LSS	har	under	2010	infriats.	Tra-

nemo ligger nu i nivå med riket i övrigt dvs. antalet per-
soner med LSS-insatser motsvarar ca 1 % av kommunens 
invånare. Kostnaderna påvisar dock en ökning främst 
beroende av boende för barn, ökat antal äldre personer 
inom LSS/ökat vårdbehov.
	
Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott främst 
vad gäller försörjningsstöd och ett ökat behov av institu-
tionsvård. Det är också viktigt att belysa de ökade kost-
naderna	inom	gemensam	IFO-verksamhet	dvs.	kostnader	
för administration under 2010.  Anledningen till detta är 
höga	merkostnader	för	sjukskrivningar,	rehabiliteringsåt-
gärder, insatser från företagshälsovård, inhyrd personal, 
kostnader för personal som omfattar 2011 men som belas-
tar	årets	budget	i	sin	helhet.	

Tidigt konstaterades att de ökade behoven inom hem-
tjänsten	är	bestående.	Vårdtiden	inom	slutenvården	har	
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under den senaste femårsperioden kortats ner betydligt 
vilket lett till ett ökat ansvar för kommunen. Denna ut-
veckling, tillsammans med att antalet platser i särskilt 
boende under åren 2008-2009 minskat med 50 stycken, 
eller 23 %, leder till ökade behov inom hemtjänst och 
hemsjukvård.

Semesterlöneskulden ökade 2009 med 718 tkr, en ökning 
som	under	2010	har	fördubblats.	Sjuksköterskeorganisa-
tionen gör ett större underskott med 430 tkr, bland annat 
på grund av behovet att kunna tillhandahålla alltmer 
avancerad hälso- och sjukvård, samt svårigheter ett 
rekrytera	sjuksköterskor,	vilket	resulterar	i	kostnader	för	
inhyrd personal. Som en följd av nämndens ekonomiska 
situation har kommunfullmäktige under 2010 gett till-
läggsanslag motsvarande 11,2 mkr till socialnämnden, ett 
tillskott som dock visat sig vara otillräckligt.

Årets verksamhet
Med anledning av det komplicerade interna läget 
med	budgetobalans	och	ökade	behov	inom	nämndens	
verksamheter och därpå det allmänt svåra och osäkra 
ekonomiska	läget	med	lågkonjunktur,	ökad	arbetslöshet	
och finanskris mm har socialnämnden varit tvungen att 
ägna mycket tid och kraft åt att se över möjligheten till 
strukturella förändringar och anpassningar av nämndens 
verksamheter.
	
Yttre omständigheter som har påverkat socialnämndens 
verksamhet är att:

utreda	kundval	inom	äldreomsorgen	enligt	lagen	om	
valfrihetssystem	(LOV)
konjunkturläget medförde ett ökat behov av försörj-
ningsstöd	
förskjutning	från	region	till	kommun	såväl	äldre	som	
personer med svår psykisk sjukdom har lett till ökad 
vårdtyngd	i	kommunens	verksamhet

Utreda kundval inom äldreomsorgen enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV)
I juni 2010 fattades beslut av kommunfullmäktige om att 
inför	LOV,	Lagen	om	valfrihet,	för	kommunens	hem-
tjänst.

Valfrihetssystemet LOV innebär att den som beviljas en 
insats	själv	väljer	vilken	aktör	som	skall	utföra	insatsen.	
Syftet med systemet är att öka den enskildes valmöjlighet 
och skapa möjligheter för andra leverantörer än kommu-
nen.

Socialnämnden fattade i december 2010 beslut om 
omfattning av valfriheten samt om det förfrågningsun-
derlag som reglerar de krav som ställs på utföraren. I 
Tranemo kommun omfattas all hemtjänst, både service 
och	omvårdnad,	av	lagen	om	valfrihet.	Förberedelserna	
inför LOV har skett i samarbete med Mark, Ulricehamn 
och	Svenljunga,	bland	annat	är	förfrågningsunderlaget	
gemensamt	för	de	fyra	kommunerna.

I	samband	med	införandet	av	LOV	2011-01-01,	har	kom-
munens hemtjänst grundligt gåtts igenom. Ett resurs-
fördelningssystem, som innebär att hemtjänstområdet 
får	betalt	för	varje	beställd	timma	månadsvis	införs	vid	
årsskiftet. Det är en förutsättning för att kunna införa 
LOV och ger också en rättvisare resursfördelning till våra 
olika	hemtjänstområden.

•

•

•

Konjunkturläget medförde ett ökat behov av försörj-
ningsstöd
Försörjningsstödet	ökade	under	första	halvåret	men	har	
sakta men säkert haft en neråtgående kurva under senare 
delen av året. Det är dock mycket svårt att förutse utveck-
lingen,	då	vi	har	en	jämförelsevis	låg	kostnad	för	denna	
verksamhet. Målet är dock en minskning genom ett 
aktivt förebyggande arbete som ska leda till att männis-
kor	i	högre	grad	blir	oberoende	av	ekonomiskt	stöd	dvs.	
satsningar på arbetsmarknadsområdet.

Förskjutning från region till kommun såväl äldre som 
personer med svår psykisk sjukdom har lett till ökad 
vårdtyngd i kommunens verksamhet
Inom	äldreområdet	har	vårdtyngden	ökat	markant	den	
senaste femårsperioden, med en acceleration under 
2010.	Flera	samverkande	faktorer	har	bidragit	till	denna	
utveckling, en betydande faktor är att vårdtiden inom 
slutenvården kortats ner betydligt på grund av minskat 
antal vårdplatser. Detta har lett till att ansvar för delar av 
vården som tidigare var regionens har flyttats över till 
kommunen.	Patienterna	har	vid	utskrivning	från	sjukhu-
set omfattande och avancerade hälso- och sjukvårdsbe-
hov som kräver andra kompetenser. För patienten är det 
utan tvekan bättre att få lämna sjukhuset och få komma 
till sin hemmiljö. Men för att kunna tillgodose patientens 
behov	av	allt	mer	avancerad	hälso-	och	sjukvård	behövs	
planering, lättillgänglig läkar- och annan specialistkom-
petens samt erforderliga personella resurser.

Antalet vårdplaneringar har ökat markant och detta har 
påverkat arbetstyngden för biståndshandläggarna. Detta 
har medfört en utökning av en tjänst för att upprätthålla 
en god arbetsmiljö samt för att säkerställa att ingen kost-
nad för utskrivningsklara patienter uppstår.
	
Insatser till personer med psykisk ohälsa visar en ökande 
tendens,	framförallt	då	det	gäller	ärenden	med	samsjuk-
lighet. Vi kan konstatera att det finns ärenden/behov som 
har sådana komplexa behov att diskussioner förs med 
såväl öppen- som slutenvård för att hitta en gemensam 
lösning	med	delat	kostnadsansvar.

Gemensam verksamhet
I	samband	med	den	nya	förvaltningsorganisationen	för-
ändras	ledningsstrukturen	inom	sektionen	för	omsorg,	
från att ha varit en socialchef och tre avdelningschefer till 
två sektionschefer med ett gemensamt ansvar för helhe-
ten.	Ledningen	förstärks	med	en	områdeschef	IFO	samt	
en	utvecklingsledare.

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.

IT-utveckling 
Rekrytering av en systemförvaltare har inneburit att soci-
alnämnden	aktivt	har	kunnat	arbeta	med	olika	utveck-
lingsfrågor kring IT, vilket det har funnits ett omfattande 
behov	av.	En	genomlysning	av	individ-	och	familjeom-
sorgens verksamhetssystem pågår, för att anpassa det 
efter verksamhetens och nationella krav och behov. Detta 
gäller	även	äldreomsorgens	system	som	genom	LOV	
behöver anpassas ett nytt resursfördelningssystem.
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Färdtjänst
Den samlade färdtjänsten redovisar totalt ett överskott på 
241	tkr.	Kostnaderna	är	något	lägre	i	jämförelse	med	2009.	
En övergripande översyn av färdtjänstens organisation 
och regler pågår regionalt i Västra Götaland och ska re-
dovisas	nästkommande	år.

Äldreomsorg
Rehabiliteringsverksamhet
Under 2010 har hemrehabiliteringsprojektet, som pågått 
sedan 2007, resulterat i att metoden med hemteam imple-
menterats i samtliga hemtjänstgrupper. Hemteam gör det 
möjligt att få omfattande rehabiliteringsinsatser direkt i 
hemmet och möjliggör för den enskilde att bo kvar hem-
ma	i	högre	grad	än	vad	som	tidigare	var	möjligt.	Arbets-
sättet minskar behovet av korttidsplatser och i förläng-
ningen också behovet av platser i särskilt boende. Detta 
har också fått konsekvensen att ett antal platser i särskilt 
boende inte har varit belagda under långa perioder.

Projektet avslutas 2010-12-31 och arbetssättet blir från och 
med	2011	en	del	av	den	ordinarie	verksamheten.

Hemtjänst
Antal personer som den 1 november 2010 erhåller hem-
tjänst uppgår till 215 personer. Antalet hemtjänsttimmar 
under november 2010 uppskattas till 4 850 timmar.

Från och med 2011 införs ett resursfördelningssystem 
som starkt förbättrar möjligheten att följa utvecklingen 
av antalet hemtjänsttimmar. Resursfördelningssystemet 
innebär att varje biståndsbedömd insats eller delege-
rad hälso- och sjukvårdsinsats omsätts till tid enligt en 
fastslagen schablon. Hemtjänstområdet ersätts sedan må-
nadsvis för ett beställt antal timmar. Systemet innebär att 
resurserna fördelas dit där de största behoven finns.

Särskilt boende
Socialnämnden disponerar från 1 oktober 2010 samman-
lagt 125 särskilda boendeplatser, exklusiva gruppbostä-
der	för	demenssjuka:

Gudarpsgården  Tranemo  60 lägenheter
Glimringe	 Limmared	 20	lägenheter
Solbacken	 Länghem	 14	lägenheter
Hjälmå  Dalstorp  31 lägenheter

Därutöver finns för korttidsvård i form av växelvård en 
växelplats på Solbacken samt två korttidsplatser för de-
menta på Resurscentrum. Korttidsplatserna inklusive de 
16 korttids- och rehabiliteringsplatserna på Resurscent-
rum har för 2010 haft en beläggningsgrad på 79 %, jäm-
fört med 72 % 2009 och 79 % 2008.

I Tranemo kommun finns dessutom 26 trygghetsboende-
platser, 20 på Solbacken i Länghem och sex på Ängslyck-
an	i	Grimsås.

Tranemo kommun har av tradition haft ett relativt stort 
antal platser i särskilt boende. De som bott på boendena 
har, på grund av en god tillgång, många gånger haft ett 
lågt omvårdnadsbehov. I takt med att antalet platser blivit 
mindre	har	vårdtyngden	ökat,	vilket	gör	behovet	av	en	
bemanningsöversyn	tydlig.

En	utredning	kring	hur	boende	för	äldre	ska	utformas	
pågår och förväntas vara klar under våren 2011. Bland 
annat är behovet av fler gruppboendeplatser för dementa 
mycket	stort.	En	förändring	i	strukturen	är	nödvändig	för	
att vi ska kunna möta framtiden med ett ökat antal multi-
sjuka och/eller demenssjuka äldre.

Gruppbostad demens
För vård av demenssjuka disponerar socialnämnden 
sammanlagt 40 särskilda boendeplatser i fem gruppbo-
städer	enligt	följande:

Glimringe Limmared  16 platser
Solrosen  Tranemo  8 platser
Hjälmå  Dalstorp  8 platser
Gudarpsgården  Tranemo  8 platser

LSS
Inom	ramen	för	LSS	–	lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	
funktionshindrade hade vid årsskiftet 2010/2011 samman-
lagt 110 personer olika former av insatser.

Korttidsverksamheten redovisar en kraftig ökning, där 
en påverkande faktor är hemmaplanslösningar för barn 
på uppdrag av individ och familjeomsorg. Korttidsverk-
sam-heten	bedrivs	för	närvarande	i	3	olika	lokaler.	Inom	
verksamheten sker även korttidstillsyn enligt LSS. Även 
boende för barn har verkställts på hemmaplan.

Lokalfrågorna	inom	LSS	är	i	hög	grad	aktuella,	arbetsmil-
jöverket har påtalat brister som ställer krav på åtgärder 
avseende korttidsverksamhetens lokaler. Under året har 
projektering skett som mynnat ut i olika lokalförslag som 
kan uppfylla krav på tillgänglighet och funktion utan allt 
för omfattande och kostsamma åtgärder. När det gäller 
lokaler för en samlad daglig verksamhet enligt LSS, finns 
alternativa förslag. Ur kvalitetssynpunkt är det av stor 
vikt att lokalfrågan löses inom kort, då verksamheten för 
såväl brukare som personal påverkas negativt i hög grad.

Personlig assistans
Antalet	LASS-timmar	som	utförs	enligt	Försäkringskas-
sans	beslut	var	under	året	46	207.		Kommunen	har	kost-
naden för de 20 första timmarna per vecka och brukare. 
Vid årsskiftet hade 15 personer beslut enligt LASS.

Bostad med särskilt stöd och service	
Totalt disponerar nämnden 28 platser i gruppbostäder. 
Bemanningen	inom	boenden	enligt	LSS	är	i	dagsläget	låg,	
den ökade vårdtyngden medför ett ökat bemanningskrav 
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vid ett par enheter. I dagsläget har 11 personer beslut 
om	servicebostad.	Förvaltningen	har	under	2010	gjort	en	
genomlysning	av	alla	boenden	samt	kommande	behov,	i	
syfte att kartlägga behovet av antal platser vid gruppbo-
stad respektive servicebostad under de kommande åren. 
Resultatet visar på en möjlighet att lösa kommande behov 
av	bostad	med	särskild	service	inom	budgeterad	ram,	
genom att avveckla gruppbostad och skapa ny servi-
cebostad. Ur kvalitetssynpunkt är det en vinst för den 
enskilde	individen	som	får	möjlighet	till	utveckling	och	
en	högre	grad	av	självständighet.
	
Daglig verksamhet
Daglig	verksamhet	är	under	ständig	utveckling	och	
förändring för att tillgodose de behov som finns hos bru-
karna. Under året har hunddagis startat upp i liten skala, 
i väntan på att lokalerna för nytt dagcenter ska beslutas 
och	verkställas.		

33:an har öppnats där försäljning av egentillverkade pro-
dukter sker. Ett samarbete med Byggstenen innebär även 
att varuutbudet förstärks med secondhandvaror. Under 
året har samverkan med Limac inneburit köp av 6 platser, 
för att tillgodose behovet av meningsfull sysselsättning 
för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller 
psykisk ohälsa. En person har genom Limac fått möjlighet 
att få arbete inom den öppna arbetsmarknaden. Social-
nämnden	har	erhållit	ekonomiskt	stöd	från	staten	för	3	av	
dessa platser.
	
Socialpsykiatri
Sedan 2006 bedriver socialnämnden en socialpsykiatrisk 
verksamhet	i	form	av	boendestöd	och	dagverksamhet.	
En förändringsprocess pågår i verksamheten, med syfte 
att effektivisera och erbjuda brukare ett bredare utbud 
av stöd och service till såväl personer med psykisk och 
social funktionsnedsättning, personer med samsjuklighet 
dvs. psykisk sjukdom och pågående missbruk, familjer 
m.m.  Under 2010 har ca 40 personer fått stöd i denna 
verksamhet.	

Individ- och familjeomsorg
En genomlysning av IFO:s organisatoriska uppbyggnad 
har skett, i syfte att uppnå ett mer optimalt resursutnytt-
jande. En specialisering av roller inom socialtjänsten dvs. 
en	tydlig	avgränsning	mellan	myndighetsutövande	och	
utförande har genomförts.  För att uppnå optimal kvalitet 
i	utförandet	av	insatser	inom	det	sociala	stödet	och	där-
med öka förutsättningarna för hemmaplanslösningar, 
planeras en sammanslagning av nuvarande Växthuset 
samt boendestöd till ett socialt stödteam från och med 1 
januari	2011.

Genom projektet Six Sigma har brister i verksamheten 
kartlagts, såväl när det gäller verksamhetsprogram, 
rutiner, metoder, bemanning som ledning. Det krävs ett 
gediget arbete för att organisera verksamheten utifrån 
lagstiftningens krav, såväl gällande klientarbete som ur 
arbetsmiljösynpunkt.
	
Under	året	har	antalet	anmälningar	som	rör	barn	och	
ungdomar	ökat,	där	skolan	står	för	en	stor	del	av	dessa	
anmälningar. Avdelningen har pga underbemanning inte 
klarat att utreda ärendena inom lagstadgad tid.  Ök-
ningen gäller även behandlingsärenden, där ett antal är 
av	svårare	slag.

Flyktingmottagandet kommer under det kommande året 
genomgå	stora	förändringar	med	anledning	av	lagänd-
ring som innebär att Arbetsförmedlingen får det samord-
nade ansvaret för mottagandet av nya personer. Under 
en 2-årsperiod kommer dock båda systemen att fungera 
parallellt. 27 personer har mottagits under 2010.

Konsumentverksamhet
Under	året	har	269	konsumentvägledningsärenden	hand-
lagts. I rådgivningen ingår information om rättsliga reg-
ler,	medla	i	reklamationstvister,	hushållsekonomiska	råd	
och köpråd. 181 klagomålsärenden har inkommit främst 
gällande reparation och underhåll av bostad, resor, tele-
foni och internettjänster. Informationsinsatser har skett 
till föräldragrupper, ungdomsgrupper och till kommu-
nens alla 9:e klassare, totalt till 331 personer. 

Budget- och skuldrådgivning
Rådgivningen	har	två	vitala	delar.	Den	ena	omfat-
tar diskussion och planering av hushållets budget för 
vardagsutgifter, den andra diskussion och förslag om 
hur hushållet kan använda de pengar som finns för att 
betala	av	sina	skulder.	Budget-	och	skuldrådgivningen	
räknar fram realistiska betalningsplaner och hjälper till 
att förhandla med fordringsägare och med myndigheter. 
Under året har 48 nya ärenden inkommit till budget- och 
skuldrådgivningen. Hjälp inför skuldsanering och hjälp 
efter beslut om skuldsanering har skett. Av inkomna 
ärenden är fördelningen 60 % män och 40 % kvinnor, 
merparten är mellan 40 - 49 år men en ökning har skett 
sedan tidigare år i åldersgruppen 20 – 29 år. Över 70 % 
bor i hyresrätt och medelinkomsten är ca 16 500 kr/mån. 
Inkomsten	är	i	huvudsak	från	lön	eller	sjukförsäkring.	
Kontakten	med	budget-	och	skuldrådgivningen	sker	i	
hälften på eget initiativ eller att ärendet varit aktuellt se-
dan tidigare, därefter kommer kontakt via socialtjänsten 
eller	kronofogden.	

Projekt inom socialnämndens verksamhet
Projekt för vård- och omsorgspersonal avseende höjda 
sysselsättningsgrader, bemanningspolitik, Time-Care, 
arbetstidsmodeller mm
Projektet	startades	2009	och	under	2010	har	all	omvård-
nadspersonal erbjudits önskad sysselsättningsgrad. 
Projektet	har	visat	goda	resultat	och	inneburit	en	ökning	
av sysselsättningsgrad med 6,33 %.  Bemanningssys-
temet Time-Care innebär att personalen har möjlighet 
att påverka sin schemaläggning vilket innebär en ökad 
delaktighet	samt	en	ökad	rörlighet	mellan	förvaltningens	
verksamheter.

EU-projektet ”Kunskap gör skillnad”
I samverkan med bildningsnämnden har projektet 
fortsatt under 2010  för omvårdnadspersonal. Under året 

Hunddagiset Trofast på promenad.
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har	kurser	genomförts	inom	demens,	bemötande,	it-stöd,	
social	dokumentation,	geriatrik,	habilitering	mm.

Anhörigstödsprojekt
Från och med september 2010 pågår ett projekt för anhö-
rigstöd.	En	mycket	stor	del	av	vård-	och	omsorgsarbetet	
utförs, i Tranemo precis som i övriga landet, av anhöriga. 
Tranemo kommun har projektanställt en anhörigsam-
ordnare,	som	ska	ge	stöd	och	information	till	dem	som	
vårdar	en	nära	anhörig	i	hemmet.	Anhörigstöd	kan	
bland annat ges i form av anhöriggrupper, kostnadsfri 
avlösning i hemmet, dagverksamhet, korttidsplats samt 
individuell stödplan. Projektet pågår under ett år för att 
sedan följas upp.

EU-projektet ”Vita villan”
Projekt Vita villan startades 2009 med anledning av att 
arbetslösheten	bland	unga	vuxna	i	Tranemo	ökade	dras-
tiskt i samband med det övergripande svåra konjunktur-
läget	som	då	rådde	så	väl	i	Sverige	som	internationellt.	
Syftet med projektet var att få ungdomar i sysselsättning/
arbete eller studier, men även att motivera och stärka den 
enskilde individen till ett ökat självförtroende. Projektet 
har fått mycket goda resultat, 77 % av deltagande ungdo-
mar	bidrar	i	dagsläget	helt	eller	delvis	till	sin	försörjning.	
Projektets	ekonomiska	situation	är	i	dagsläget	svårberäk-
nad, eftersom den vid ansökan beräknade egeninsatsen 
byggde på ett större antal deltagande ungdomar än vad 
som	har	varit	fallet.	Det	administrativa	redovisningsar-
betet och utbetalningarna ligger långt efter projektets 
verkställighet	som	har	slutdatum	i	maj	månad	2011.	För-
valtningen arbetar nu för att hitta möjligheter till ett nytt 
projekt där man kan ta vara på de goda erfarenheter som 
gjorts,	samt	utveckla	nya	idéer	i	samverkan	med	andra	
myndigheter och avdelningar. Det finns ett uttalat behov 
av en fortsatt verksamhet, som har ett klart förebyggande 
syfte för att undvika utanförskap och en ökad kostnad för 
socialförvaltningens	område.

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention	
Barnperspektivet ingår som en naturlig del inom hela 
verksamheten. 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 själv-
ständigt	liv.

Det finns ett stort behov av en översyn av det förebyg-
gande arbetet bland barn och ungdomar, för att fånga 
upp grupper av barn som av olika skäl finns i riskzonen 
för	social	marginalisering	i	skolan,	bland	sina	kamrater	

och	i	hemmet.	En	sådan	översyn	har	tidigare	aktuali-
serats	genom	bland	annat	utredningen	om	familjecen-
tral/öppen förskola, en utredning som ännu inte har fått 
några praktiska konsekvenser. Staten har fördelat medel 
för att utveckla ett samlat föräldrastöd i kommunerna, ett 
stöd som ska omfatta 0-17 år. En föräldrastödssamord-
nare har anställts för att genomföra arbetet i Tranemo, 
i samverkan med såväl primärvård, lärandesektion, 
folkhälsa	mm.

Socialtjänstlagen	styr	en	stor	del	av	förvaltningens	verk-
samhet	och	kan	direkt	överföras	till	barnkonventionens	
olika artiklar och det är tydligt att socialtjänstlagen i vis-
sa fall ger ett starkare skydd för barn och deras rättigheter 
än	vad	barnkonventionen	gör.	Genom	LSS	får	barn	och	
ungdomar med funktionsnedsättning stöd och hjälp. Ge-
nom	färdtjänst	får	ungdomar	som	har	väsentliga	svårig-
heter att resa möjlighet att göra detta på ett anpassat sätt. 
Barn och ungdomar med omfattande omvårdnadsbehov 
och/eller behov av hemsjukvård får via hemvården möj-
lighet att bo hemma vilket främjar deras liv och hälsa. 
Socialnämnden	samarbetar	med	bildningsförvaltningen	
med	såväl	BUP	och	barnhabiliteringen	genom	Västbus	
och	andra	former	av	nätverk.	Andra	samverkansformer	
är ROS-möten, där riskärenden tas upp i ett tidigt skede, 
ungdomsmottagningen, fältassistent etc.

Framtiden
De närmaste åren kommer att bli mycket intressanta för 
omsorgssektionen	med	många	viktiga	och	strategiska	
utvecklingsområden, t ex att skapa utvecklingsplaner för 
såväl äldreomsorg, område funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg. Implementeringen av LOV 
under 2011 kommer att få konsekvenser för utvecklingen 
av	hemtjänsten	i	stort.	

Den nya socialtjänstlagen ställer nya större krav på kvali-
tetsaspekter, där den enskildes möjligheter till inflytande 
över	insatser	är	mycket	framträdande.	Dessa	krav	gäller	
såväl	hemtjänst	som	vård-	och	omsorgsboenden.	Det	
pågående arbetet med att upprätta en äldreboendeplan 
kommer att färdigställas under första halvåret av 2011 
och kommer sannolikt att få konsekvenser för strukturen, 
då	behoven	har	förändrats	över	tid.	Nationella	studier	vi-
sar på ett förändrat synsätt hos äldre, där allt fler önskar 
att bo kvar i sitt ordinära boende under en större del av 
sin	ålderdom.
		
Jämförelser med andra kommuner visar att såväl soci-
altjänsten	som	vård-	och	omsorgsverksamheten	och	i	
Tranemo	har	låga	kostnader,	framförallt	om	man	beaktar	
att äldreomsorgen har haft en struktur med ett stort antal 
särskilda boendeplatser och förhållandevis små boende-
enheter.	Nämndens	kostnadsutveckling	från	2005	har	
varit	ganska	låg	jämfört	med	andra	kommuner.	Ingen	del	
av verksamheten visar höga kostnader, trots att behoven 
ökat. Även personaltätheten både inom äldreomsorgen 
och	funktionshinderområdet	är	låg.
	
Tranemo	kommun	får	nästkommande	år	bidrag	från	det	
statliga	utjämningssystemet	för	LSS,	som	en	direkt	följd	
av	de	satsningar	som	gjort	inom	området.	Kostnaderna	
för avgifter till utjämningssystemet har som mest varit 
11,9 mkr, vilket innebär att utvecklingen i praktiken till 
stor del har genomförts inom ramen för detta. LSS-ut-
vecklingen	har	stabiliserats,	vilket	dock	inte	innebär	
minskade kostnader för detta område.  Framtidsvisionen 
för LSS är att få till stånd funktionella lokaler, så att arbe-

Stödet till föräldrar har förstärkts under 2010.
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tet	kan	bedrivas	enligt	lagens	intentioner.	Av	erfarenhet	
vet vi att alla lokalbyten innebär kostnader avseende 
hyresnivåer,	material	och	inredning	samt	omkostnader	
vilket måste beaktas vid kommande budgetplanering 
inför	2012.

Kommuncaféet är en del av Tranemo kommuns LSS-verksamhet.

När	det	gäller	individ-	och	familjeomsorgens	verksamhet	
pågår ett omfattande arbete med såväl att få avdelningen 
bemannad fullt ut, som att se över rutiner och riktlinjer. 
I dagsläget ser vi att behovet av utveckling är stort, men 
det finns förhoppningar om att vidtagna och pågående 
insatser	under	2011	ska	ge	goda	resultat	ur	kvalitets-	och	
arbetsmiljöaspekt. Den nya organisationen skapar förut-
sättningar för en utveckling av det förebyggande arbetet 
för barn och unga, en aspekt som i allra högsta grad 
påverkar både kvalitet och ekonomi genom att insatser 
ges i ett tidigt skede. Ett viktigt område inför 2011 är att 
utveckla	nya	former	av	arbetsinriktad	verksamhet,	där	
unga människor kan fångas upp för att undvika perioder 
av utanförskap.

Omsorgssektionen	är	bekymrade	över	den	ekonomiska	
situationen, ett flertal år med negativ budgetavvikelse 
påverkar organisationen negativt. Vi ser dock med tillför-
sikt på den nya politiska organisationen och dess inten-
tion om ett samarbete mellan olika verksamheter. 
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2010 2009

Särskilt boende
Antal lägenheter 12� 12�

Antal boende 127 1�0

Bruttokostnad/boende kr �1� 0�6 �92 910

Nettokostnad/boende kr ��� 7�1 �2� �20

Dygnskostnad kr 97� 891

Hemtjänst
Antal vårdtagare* 21� �66

Antal timmar* �8 000

Bruttokostnad/timme kr �88 299

Nettokostnad/timme kr ��� 281

Rehab/korttidsplatser
Antal vårdplatser 16 16

Bruttokostnad/boende kr ��2 910 �88 162

Nettokostnad/boende kr �22 �60 �70 ��7

Dygnskostnad kr 1 1�7 1 289

Gruppbostad SoL
Antal boende �0 �0

Bruttokostnad/boende kr �89 070 �6� 160

Nettokostnad/boende kr �2� �28 �98 0�0

Dygnskostnad kr 1 16�  1 090

Gruppbostad LSS
Antal boende 28 27

Bruttokostnad/boende kr 66� �96 61� �22

Nettokostnad/boende kr �81 071 ��8 126

Dygnskostnad kr 1 �92 1 �7�

Servicebostad LSS 10 �

Förmedlade LASS-timmar �6 207 10� 7�0

Lokal färdtjänst
Antal färdtjänstberättigagde �68 �72

Antal enkelresor � 8�� 6 6�8

Nettokostnad/enkelres kr 2�� 229

Riksfärdtjänst
Antal personer 26 22

Antal enkelresor 1�7 1��

Nettokostnad/enkelresa kr 1 8�0 1 71�

Övrigt
Beläggningsgrad korttidsplats inkl 
rehabplats 79 % 72 %

Verksamhetsmått och nyckeltal

2010 2009

Kontaktperson/stödfamilj till barn och 
unga, antal 1� 20

Institutionsvård
Institutionsvård, antal barn/unga** � 9

Antal vårddagar** 71� 1 �9�

Genomsnitt dygnskostnad kr ** � �0� 2 7�7

Institutionsvård, antal vuxna 11 �

Antal vårddagar 1 07� 2�9

Genomsnittlig dygnskostnad kr 1 �1� 1 686

Familjehemsvård
Barn/unga, antal 12 1�

Antal vårddagar � 176 � 8�9

Genomsnittlig dygnskostnad �67 �6�

Vuxna, antal 1 2

Antal vårddagar 66 292

Genomsnittlig dygnskostnad 1 79� 1 61�

Försörjningsstöd
Antal hushåll exkl flyktingar 87 61

Genomsnittlig kostnad per hushåll och 
månad � ��0 � 928

Försörjningsstöd flyktingar
Antal hushåll 28 �0

Genomsnittlig kostnad per hushåll och 
månad

8 28�

Genomsnittlig ”beroendetid” av försörj-
ningsstöd (antal månader)

7 7

Antal nya ärenden 17 20

Budget- och skuldrådgivning
Reklamationer, st 181 1�1

Övrig konsumenträttslig rådgivning �6 ��

Hushållsekonomisk rådgivning �2 �6

Skuldrådgivning �8 �7

* Endast hemtjänst. Antal timmar är en uppskattning. Från och med 
januari 2011 görs månadsvis mätning av antal timmar i hemtjänst.

** 2 vuxna ingår (förälder-barnplacering)
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MILJÖ- OCH ByGGNÄMNDEN

Ordförande	 	 Rune	Eriksson	(c)
Förvaltningschef			 Kennet	Jonsson

Ekonomiskt utfall (tkr)
Bokslut 

2010
Budget 

2010
Bokslut 

2009
Intäkter 1 8�� 2 282 1 961

Kostnader - 2 799 - � 21� - �097

Nettokostnader 
före kapitalkost-
nader - 954  - 931 - 1 136

Kapitalkostnader 0 0 0

uTFALL -954 -931 - 1 136
Budgetanslag 9�1 9�1 1 0��

RESuLTAT -23 0 - 81

Verksamhetsom-
råde

Årsbudget utfall Avvi-
kelse

Gemensam verk-
samhet - 8�6 - 801 ��

Byggverksamhet  ��7 11 - ��6

Planer - �06 - 208 198

Miljö och Agenda 21 - 216 �6 262

SuMMA - 931 - 954 - 23

Årets resultat
Miljö- och byggnämnden uppvisar ett sammanlagt totalt 
underskott på 23 tkr.
	
Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett totalt överskott på 
54	tkr	jämfört	med	budget.

Byggverksamhet
Byggtillsynen redovisar ett underskott på 536 tkr. Anled-
ningen är dels litet byggande, dels att tjänsten som bygg-
lovshandläggare visat sig vara underfinansierad.
		
Planverksamhet
Planverksamhetens resultat visar ett överskott på 198 tkr. 
Överskottet förklaras dels av att tidigare upparbetade 
plankostnader givit intäkter under året, dels av att de per-
sonella resurserna inte räckt till allt planerat planarbete. 
Detta har inneburit att en del av planarbetet fördröjts.
	

Miljöverksamhet
För miljöverksamheten redovisas totalt ett överskott på
287 tkr.

Avgifter handläggning av miljöfarliga verksamheter ger 
ett överskott på 39 tkr. Avloppstillsynen visar ett över-
skott på 114 tkr. I båda dessa fall har antalet ärenden ökat 
något	jämfört	med	2009.

Miljö- och hälsoskydd gav ett överskott på 124 tkr. Här 
har	arbetet	med	omklassningar	och	ökad	tillsynsfrekvens	
ute bland företagen påverkat utfallet. 

Livsmedelsverksamheten har resulterat i ett underskott 
på 74 tkr främst till följd av lägre intäkter än beräknat, 
vilket bland annat beror på omklassningar som medfört 
lägre kontrollavgifter för vissa livsmedelsverksamheter.

Agenda 21 visar ett underskott på 26 tkr för året.
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Årets verksamhet
Byggverksamhet
Byggtillsynen har fortsatt legat på en låg nivå utifrån litet 
bebyggelsetryck.	Den	allmänna	byggkonjunkturen	har	
inte	återhämtat	sig.	

Planverksamheten
Under året har det arbetats med ett antal olika detalj-
planer. Till följd av olika omständigheter som påverkat 
planarbetet har en del planer stannat upp en del på vä-
gen.	Det	handlar	samtidigt	mycket	om	vilka	resurser	som	
finns tillgängliga för detaljplanearbetet i kommunen.
	
Miljöverksamhet
Miljö- och hälsoskyddsarbetet har påverkats av personal-
omsättning under slutet av 2009 samt under våren 2010. I 
och	med	nyanställningarna	har	det	tagit	tid	innan	miljö-	
och	hälsoskyddsarbetet	kunnat	bedrivas	i	normal	takt.	

Utifrån dessa långt ifrån optimala förutsättningar under 
året är resultatet mycket bra även om inte allt vi planerat 
hinna	med	hunnits	med	under	året.
	
Inom livsmedelskontrollen har ett mycket väl fungerande 
arbete skett, utifrån befintliga resurser. 2/3 av den debiter-
bara	kontrolltiden	har	utförts.
	
Naturvårdsarbetet	och	miljöövervakningsarbetet	har	
fungerat	bra	under	året.

Agenda 21
Under	2010	har	bland	annat	följande	Agenda	21-arbete	
utförts:

Deltagande i arbetet med Översiktplan gällande 
hållbar samhällsplanering
Arbete med transportfrågor, bla framtagande av 
Cykelplan samt kollektivtrafik 2020
Kampanjarbete, målgrupper barn och vuxna, män 
och kvinnor, tex Skräpplockardag, Earth hour, Sven-
ljunga	vs.	Tranemo
Miljömålsarbetet påbörjades

Införlivande av intentionerna i FN:s 
barnkonvention 
Earth hour – barn och vuxna samlades på Forumtorget 
för att manifestera mot klimatförändringarna.

Bikupans förskola samt Grimsåsskolan fick skolornas 
egen miljöcertifiering – Grön flagg.
	
Arbete med cykelplan – Barn och ungdomar tillfrågades 
om	vad	de	tycker	om	Tranemo	som	cykelkommun.

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

Måluppfyllelse
Fakturering av 2010 års fasta årliga tillsynsavgifter ska ske 
huvudsakligen under första tertialet. 
Målet har uppnåtts. 

Fakturering av planärenden där annan än kommunen är bestäl-
lare ska ske fortlöpande, tertialvis, under året.
Målet har delvis uppnåtts. Rutiner har tagits fram för att 
effektivisera arbetet och, i större grad, möjliggöra uppfyl-
lelse	av	målet.	

•

•

•

•

Miljö- och byggnämnden ska eftersträva att öka sin självfinan-
sieringsgrad med minst två procentenheter under året. 
Målet har inte uppnåtts. Målet tas bort för 2011.

Miljö- och byggnämnden ska aktivt arbeta med intern kontroll 
samt styrning av verksamhet relaterat budget tertialvis.
Målet har uppnåtts. Verksamhetskontroll avseende intern 
kontroll och ekonomisk uppföljning har skett tertialvis 
och nämnden visar under sista tertialet en förbättring av 
det i delårsbokslutet prognostiserade underskottet med 
cirka
390	tkr.
Tjänstegarantin	har	klarats	under	året	utifrån	genom-
snittlig handläggningstid.
	
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 framti-
den bland annat med tanke på hur de nyligen genom-
förda organisationsförändringarna både på politisk- och 
tjänste-mannanivå kan komma att påverka läget. Den 
nya Plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 
2011.	Intäkter	och	behov	inom	byggverksamhet	är	starkt	
konjunkturberoende.
	
De bristande resurserna kommer att medföra en tydlig 
prioritering av verksamheten. 

2010 2009

Antal diarieförda ärenden �20 616

Bygglov och bygganmälningar
Antal diarieförda ärenden bygglov 121 10�

Antal diarieförda ärende bygganmälningar 117 9�

Brandfarlig vara � �

Planverksamhet
Detaljplaner, antal nya ärenden � �

Antal pågående planer 19 19

Antal avslutade planer � �

Miljöverksamhet
Värmeanläggningar 66 62

Enskilda avlopp 27 2�

Ansökningar om dispens sophämtning 1 16

Beslut - avslag 8 �

Ansökan dispens slamtömning 1 2

Cisterner 0 1

Livsmedelsanläggning 10 �8

Verksamhetsmått och nyckeltal
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Bokslut 
2010

Budget 
2010

Bokslut 
2009

Intäkter
Avgifter 9 828 10 666 9 �06

Övrigt ��� 0 187

Summa intäkter 10 271 10 666 9 593

Kostnader
Drift och underhåll - 6 �78 - 7 �99 - 7 1�8

Personalkostnader - 18�8 - 1 �88 - 1 7��

Skatt på deponerat 
avfall 0 0 0

Avsättning till slut-
täckning - 7�0 - 717 - 7�0

Summa kostnader - 9 176 - 9 704 - 9 621

Resultat före kapital-
kostnader 1 095 962 - 28
Kapitalkostnader - 766 - 962 - 2��

uTFALL 329 0 - 281
Kommunbidrag 0 0 0

RESuLTAT 329 0 - 281
Avgår avsättning till 
renhållningsfond

- �29 281

Resultat efter avsätt-
ning 0 0 0

Ackumulerat resultat 1 19� 86�

Kostnadstäckning (%) 10�,� 100,0 97,2

RENHÅLLNING

Resultat
Totalt visar avfallsverksamheten ett överskott på 329 tkr. 
Detta trots att intäkterna blev lägre än budgeterat och att 
kostnaderna för personal ökade i samband med utökade 
öppettider vid den nya återvinningscentralen Returen. 
Detta kompenserades dock med att verksamhetskostna-
derna blev lägre och att intäkterna för skrot blev högre än 
budgeterat.

Årets verksamhet
Byggnationen	av	ny	återvinningscentral	har	varit	det	
övergripande under året. Invigningen skedde något för-
senat i mitten av september.
	
Arbetet med märkning av samtliga sopkärl med chip och 
etikett är genomfört och införandet av ett bildatorsystem 
för	tömningsregistrering	m.m.	beräknas	fungera	fullt	ut	
under	våren	2011.

Måluppfyllelse
Antalet hushåll som innehar kompost uppgår till drygt
85 % och fler och fler hushåll tecknar glesare hämt-
ningsintervall. Det uppsatta målet högst 530 kg avfall 
per hushåll och år har infriats, 2010 blev resultatet 521 
kg/hushåll.

Framtiden
Företag	inom	kommunen	har	mot	faktura	kunnat	lämna	
mindre	mängd	brännbart	avfall	och	återvinningsmaterial	
på återvinningscentralen. Under våren 2011 kommer ett 
företagskort att införas, vilket ger en kostnadseffektivare 
och smidigare hantering. Företaget betalar i förskott för 
en uppskattad mängd avfall som man kommer att lämna 
under året, och erhåller därefter ett kort. Vid besöket på 
återvinningscentralen visas kortet för personalen.

Under	hösten	2010	gick	Tranemo	kommun	gemensamt	
med Svenljunga kommun ut med ett förfrågningsunder-
lag för upphandling av ny slamentreprenad. Utvärdering 
pågår, ny entreprenad kommer att gälla från och med 
2011-04-01.

Tranemo kommun är med i en grupp inom Sjuhärads-
bygden som tillsammans skall verka för ett gemensamt 
kretsloppsarbete. Bland annat skall detta utmynna i ett 
gemensamt framtagande av avfallsplan samt renhåll-
ningsordningar för kommunerna. Pengar har avsatts i 
budget 2011 för detta arbete.

2010 2009

Hushållsavfall till förbränning (ton) 2 178 2 09�

Hushållsavfall till deponi (ton) 198 20�

Brandspecifikt industriavfall (ton) 0 0

Antal abonnenter, 1� dagars, ej kompost ��8 �68

Antal abonnenter, 1� dagars, egen 
kompost

1 098 1 112

Antal abonnenter, var �:e vecka, ej 
kompost 80 79

Antal abonnenter, var �:e vecka, egen 
kompost 2 ��� 2 �10

Antal abonnenter, var 8:e vecka, egen 
kompost �92 �7�

Antal latrinabonnemang 18 20

Antal lösa säckar 6�9 8�8

Nyckeltal

ÅVC Returen
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FJÄRRVÄRME
	
Resultat
Fjärrvärmen uppvisar ett överskott på 2 740 tkr, beroende 
på den kalla vintern.

Det ackumulerade överskottet för fjärrvärmen är med 
2010	års	resultat	2	245	tkr.

Fjärrvärmeverksamheten	betalar	administrationser-
sättning till samhällsbyggnadsavdelningen och till den 
centrala administrationen, under 2010 uppgick denna till 
1 520 tkr. Administrationsersättningen ska täcka fjärrvär-
meverksamhetens kostnader för administrativ personal 
samt	övriga	gemensamma	kostnader.	

Årets verksamhet
Under 2010 har fjärrvärmeutbyggnaden i Limmared fär-
digställts, vilket innebär att ca 65 abonnenter nu finns i 
Limmared.

I Tranemo har efteranslutningar utförts.

Måluppfyllelse
Målet för fjärrvärmen är att producera värme och varm-
vatten av högsta kvalitet med få driftstörningar, vilket 
uppnåtts under 2010.

Framtiden
En förstudie om byggnation av fjärrvärmenät i Länghem 
kommer att påbörjas under våren 2011. 

Driftoptimering av fjärrvärmenäten är något som kom-
mer att prioriteras under 2011 för att minska värmeförlus-
ter och få ett så driftsäkert nät som möjligt. 

2010 2009

Antal fjärrvärmeabonnenter 696 66�

Köpt värme (MWh) �2 900 �0 860

Såld värme (MWh) �� �00 �� �20

Värmeförlust % 16 16

Nyckeltal

Fjärrvärme dras utmed Storgatan i Limmared.
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2010 2009

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 16 876 1� 6��

Kommunen � 628 � �0�

Tranemobostäder AB � �18 � 291

Tranemo Utvecklings AB �96 108

Övriga externa intäkter 16� 29

Övriga interna intäkter 108 2�

Summa intäkter 27 591 21 501

Not 2
Kostnader
Driftkostnader - 16 �77 - 1� 982

Underhållskostnader - 6�6 - 288

Personalkostnader * - �19 - �22

Summa kostnader - 17 632 -14 692

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnads-
avdelningen - 1 �21 - 1 0��

Central administration - 99 - 99

Summa administrations-
kostnader - 1 520 - 1 154

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 80 267 62 816

Årets anskaffningar - 776 20 180

Årets avskrivningar - � 262 - 2 729

Nedskrivningar 0 0

Överfört till omsättnings-
tillgångar 0 0

utgående bokfört värde 76 228 80 267

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 9� 21� 9� 992

Ackumulerade avskrivningar - 16 987 - 1� 72�

76 228 80 267

utgående bokfört värde
Verksamhetsanläggningar 7� ��� 79 2��

Inventarier, fordon, mätare etc 886 1 022

76 228 80 267
I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat - �9� - 1 �67

Årets resultat 2 7�0 872

utgående eget kapital 2 245 - 495

Resultaträkning, tkr
Not Bokslut Bokslut

2010 2009
Intäkter
Brukningsavgifter 1 27 �91 21 �01

Summa intäkter 27 591 21 501

Kostnader
Kostnader 2 - 17 6�2 - 1� 692

Interna kostnader inom 
koncernen

�
- 1 �20 - 1 1��

Avskrivningar - � 262 - 2 729

Summa kostnader - 22 414 - 18 575

Verksamhetens netto-
kostnad 5 177 2 926

Finansiella kostnader
Ränta - 2 ��7 - 2 0��

uTFALL 2 740 871
Kommunbidrag 0 0

RESuLTAT 2 740 871

Balansräkning, tkr
Not 101231 091231

Materiella anläggningstill-
gångar � 76 228 80 267

Totala anläggnings-
tillgångar 76 228 80 267

Fordringar

Kundfordringar 10 90� 8 �18

Totala fordringar 10 904 8 318

SuMMA TILLGÅNGAR 87 132 88 584

Eget kapital

Ackumulerat resultat 5 2 245 - 495

Avsättningar

Pensioner 1 192 1 116

Totala avsättningar 1 192 1 116

Långfristiga skulder

Avräkning kommunen 77 6�9 8� 86�

Totala långfristiga skulder 77 639 83 865

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 0�6 � 098

Totala kortfristiga skulder 6 056 4 098

SuMMA EGET KAPITAL 
OCH SKuLDER 87 132 88 584
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VATTEN OCH AVLOPP
	
Resultat
För VA-verksamheten redovisas ett underskott på
2	153	tkr.	Intäkterna	har	blivit	cirka	1	200	tkr	lägre	än	
budgeterat beroende på en minskad vattenförbrukning 
främst	hos	industrin.	Elkostnaden	har	blivit	cirka	600	tkr	
högre	än	föregående	år.

Det ackumulerade resultatet blir efter 2010 års resultat ett 
underskott på cirka 4 858 tkr. 

VA-verksamheten betalar administrationsersättning 
till	samhällsbyggnadsavdelningen	och	till	den	centrala	
administrationen, under 2010 uppgick denna till 2 951 
tkr. Administrationsersättningen ska täcka VA-verksam-
hetens kostnader för administrativ personal samt övriga 
gemensamma	kostnader.	

Årets verksamhet
Driften av VA-nätet har i stort fungerat bra. Kraftiga sky-
fall vid ett par tillfällen orsakade skador för fastighetsä-
gare	vilket	nu	är	åtgärdat.
Saneringsarbete på ledningsnätet har utförts i Grimsås, 
Tranemo, Länghem och Limmared. Ny vattenledning har 
lagts i Länghem för att säkra distributionen.

Det har varit omfattande problem med driftsättning av 
vattenledning mellan Dalstorp och Ölsremma på grund 
av brister i vattenkvaliteten. Vattenverket i Ölsremma 
kommer att vara i drift tills vattenverket i Dalstorp har 
byggts	om.

Avloppsreningsverket i Ölsremma lades ner i början av 
året.

Vattenledningen till Ambjörnarp har försetts med en an-
läggning	för	behandling	med	UV-ljus.
Arbetet med vattenskyddsområden har fortsatt under 
2010.

Arbetet med att certifiera slam från reningsverket i Trane-
mo enligt REVAQ har påbörjats.

Måluppfyllelse
VA-verksamheten uppnår under 2010 målet att leverera 
dricksvatten, avleda spill- och dagvatten samt rena spill-
vattnet på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

2010 2009

Antal VA-abonnenter � 21� � 21�

Producerad vattenmängd m� 8�1 000 81� 000

Debiterad vattenmängd m� �18 000 ��9 000

Nyckeltal

Framtiden
Investeringar gällande va-verk och ledningar fortsätter 
enligt VA-strategiplanen. Dalstorps avloppsreningsverk 
ska	byggas	om.	

Utredning av vattenförsörjningen i Dalstorp, Nittorp och 
Ljungsarp fortsätter.

Sanering av inläckage i avloppsledningsnäten i Grimsås 
och Länghem fortsätter under 2011.

Tranemo kommun deltog under 2010 i tävlingen Sveriges 
godaste kranvatten.
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2010 2009

Not 1
Intäkter
Externa brukningsavgifter 17 818 17 �9�

Kommunen 1 ��8 1 �19

Tranemobostäder AB 2 2�� 2 908

Tranemo Utvecklings AB 21 16

Övriga externa intäkter 1�0 �2

Övriga interna intäkter 16� 16�

Summa intäkter 21 706 21 855

Not 2
Kostnader
Driftkostnader - 6 880 - 6 170

Underhållskostnader - 2 692 - 2 �2�

Personalkostnader - � 976 - � 176

Summa kostnader - 13 548 - 12 770

Not 3
Administrationskostnader
Samhällsbyggnadsavdel-
ningen - 2 602 - 2 296

Central administration - ��9 - ��8

Summa administrations-
kostnader - 2 951 - 2 744

Not 4
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 8� 2�0 70 210

Årets anskaffningar 10 110 17 912

Årets avskrivningar - � 17� - � 882

Nedskrivningar 0 0

Överfört till omsättnings-
tillgångar 0 0

utgående bokfört värde 90 177 84 240

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 1�� �67 12� ��7

Ackumulerade avskrivningar -�� �90 - �1 216

90 177 84 240

utgående bokfört värde
VA-nät �0 1�8 �2 602

VA-verk, byggnader �� 2�9 �6 �6�

Pumpstationer 1� 86� 1� 17�

Inventarier, fordon, mätare etc 91� 999

90 177 84 240
I de bokförda värdena ingår investeringar som är pågående.

Not 5
Eget kapital
Tidigare års resultat - 2 70� - 2 �71

Årets resultat - 2 1�� - 1��

utgående eget kapital - 4 858 - 2 705

Resultaträkning, tkr
Not Bokslut Bokslut

2010 2009
Intäkter
Brukningsavgifter 1 21 706 21 8��

Summa intäkter 21 706 21 855

Kostnader
Kostnader 2 - 1� ��8 - 12 770

Interna kostnader inom 
koncernen � - 2 9�1 - 2 7��

Avskrivningar - � 0�0 - � 721

Summa kostnader - 20 529 - 19 234

Verksamhetens netto-
kostnad 1 178 2 621

Finansiella kostnader
Ränta - � 869 - � ��0

uTFALL - 2 692 - 718
Kommunbidrag ��9 �8�

RESuLTAT - 2 153 - 134
Avsättning VA-fond 2 1�� 1��

Resultat efter avsättning 0 0

Balansräkning, tkr
Not 101231 091231

Materiella anläggningstill-
gångar � 90 177 8� 2�0

Totala anläggnings-
tillgångar 90 177 84 240

Fordringar

Kundfordringar 2 ��� 2 6�1

Totala fordringar 2 353 2 631

Summa tillgångar 92 530 86 871

Eget kapital

Ackumulerat resultat 5 - 4 858 - 2 075

Avsättningar

Pensioner � 7�8 � 9��

Totala avsättningar 3 758 3 943

Långfristiga skulder

Avräkning kommunen 91 979 8� 0�8

Totala långfristiga skulder 91 979 84 048

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 6�1 1 �86

Totala kortfristiga skulder 1 651 1 586

SuMMA EGET KAPITAL 
OCH SKuLDER 92 530 86 871
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Postadress: �1� 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Tel: 0�2�-�7 60 00  Fax: 0�2�-771 �2
E-post: kommun@tranemo.se  Hemsida: www.tranemo.se
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MEDBORGAREN I CENTRUM är utgångspunkten för kommunens nya organisation, som fokuserar på de strategiska utvecklingsfrågorna. 
Medborgardialogen är central för kommunfullmäktiges nya beredningar, som arbetar med planer och program.

I den nämndlösa organisationen har kommunstyrelsen ett samlat ansvar för all driftverksamhet utifrån ett medborgarperspektiv där helheten är i 
fokus.


