Budgetuppföljning 2019

Övergripande kommentar 2019-03-31
Prognos 2019-03-31
Prognos för Tranås kommun uppgår till 7,9 (-11 ) mkr. Det budgeterade resultatet uppgick till
18 mkr, vilket motsvarar en differens mot budget på -11,1 mkr. För hela kommunkoncernen är
prognosen för helåret ett resultat på överskott 35,3 mkr. I denna prognos är utdelning från de
kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mkr inräknat och förbättrar Tranås
kommuns resultat med som en engångseffekt.
Tranås kommuns prognos på 7,9 mkr innebär att KF:s mål att nämndernas nettokostnadsandel
av skatteintäkterna ska uppgå till maximalt 98 % inte har uppfyllts. Detta mål motsvarar att
vinsten ska vara lägst 2,3 % av skatteintäkter och bidrag.
Underskottet härrörs från Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Socialnämnden redovisar ett prognosticerat budgetunderskott på 9 mkr medan Barn- och
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 14 mkr.
Prognosen för Barn och utbildningsnämndens är högst osäker. Den realistiskta prognosen ligger
på ett underskott på 25 mkr och om alla besparingsåtgärder och effektiviseringar genomförs kan
ett underskott på 14 mkr bli realistiskt. Dock utreds ännu de framtagna besparingsåtgärderna
och hur och när dessa åtgärder kommer att ge effekt på resultatet för 2019.
Orsak till att målet inte uppfyllts är den demografiska utvecklingen som starkt ökat efterfrågan
på välfärdstjänster. Men det finns även en osäkerhet avseende bidrag, bland annat från
Migrationsverket. Klart är att den demografiska utvecklingen ställer allt större krav på
kommunens ekonomi. Behovet av insatser och service för både barn och äldre kommer att öka
stort samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt. Framöver kommer
kommunsektorn möta svåra utmaningar vad gäller demografins utveckling.
I enlighet med kommunens styrmodell utarbetas ett åtgärdsprogram för att kunna möta de nya
utmaningar som kommunen ställs inför. Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden
ska enligt beslut av kommunstyrelsen redovisa ytterligare förslag till åtgärder som syftar till att
reducera budgetunderskotten och därmed få budgetbalans. Nämnderna har även fått i uppdrag
att göra en ekonomisk analys och utifrån denna redovisa vilka verksamheter som är
kärnverksamhet.
Alla nämnder får vidta åtgärder för att få en ekonomisk balans och alla nämnder har beskrivit
vissa åtgärder som görs för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att 1 % skall effektiviseras
och 1 % skall finnas som en buffert i förvaltningarna. Det kommer att bli tufft för alla
verksamheter och det krävs arbetsinsatser från alla medarbetare inom hela kommunen.

Politiskt är det viktigt att ta beslut som följer återhållsamhet och att alla medarbetare blir
delaktiga och medvetna om Tranås kommuns befintliga läge. En god ekonomisk hushållning
måste hållas för att Tranås kommun skall kunna behålla en god ekonomi även i framtiden. Det
betyder att återhållsamhet måste vidtas i alla nämnder samt att Tranås behöva hitta nya
arbetsätt, digitalisera och bli effektivare.
Skatte- och nettokostnadsutveckling
Tranås kommun har valt att gå på de prognoser som SKL levererar och då kan det bli justeringar
i enlighet med både ökning och minskning av skatteunderlaget.
Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 35,3 mkr jämfört med budget så är det 11,1
mkr sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 18,3 mkr mer medel än vad som
är budgeterat. Tranås kommuns skatteintäkter samt intäkter från generella statsbidrag och
kommunala utjämningssystemet beräknas öka 28,2 mkr jämfört med 2018 vilket är en ökning
med 2,5 %. Inför år 2018 tog Tranås kommunfullmäktige beslutet att höja kommunalskatten
med 60 öre vilket innebar en ökning med 22,2 mkr. Dessa medel fördelas mellan Barn och
utbildning (2,2 mkr) och Socialförvaltningen (20 mkr).
År 2017 beslutade Regeringen att fördela 4 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och
flyktingmottagande. 3,5 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom
ramen för det generella statsbidraget och syns som en del av regleringsposten i SKL:s
kommunvisa intäktsprognoser. En del av bidraget beräknas utifrån mottagande av asylsökande
och flyktingar och den andra delen fördelas via invånarantalet och ingår i det generella
statsbidraget.
Fördelningsgrunden för 2019 års bidrag är antalet inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem per 31/8 2018 samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 201431/8 2018. Ej myndiga personer ges dubbel vikt.
För Tranås kommun har ersättningen för asyl- och flyktingmottagandet varit 14,8 mkr för år
2017 och år 2018 uppgick beloppet till 14,1 mkr. Prognosen för 2019 är 10,9 mkr och år 2020
6,6 mkr.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar hur
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av egna medel.
Tranås kommun har under flera år redovisat positiva resultat och har därmed god soliditet.
Kommunens soliditet inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse uppgick per 2018-12-31

till 30,2 % (31,5 %). Vilket innebär att soliditetsmålet fortfarande uppnås då målet är minst 20
%.
Detta mått kommer att även under 2019 att uppfyllas.
Soliditet enligt den så kallade blandmodellen uppgår till 71,4% (74,4%).
Självfinansieringsgrad av investeringar
Tranås kommun har som mål att kommunens investeringar ska vara självfinansierade, det vill
säga finansierade av årets avskrivningar, avsättningar och årets resultat. En befolkningsökning i
kombination med en demografisk utveckling som kräver alltmer välfärdstjänster har lett till att
investeringsbehovet har ökat och budget för investeringskostnaderna 2019 uppgår till 110 mkr
(100 mkr). Prognosen för 2019 är 97,6 mkr. Investeringsutrymmet med det prognostiserade
resultat på 7,9 mkr uppgår till 40 mkr. Detta betyder att täckning av finansieringsbehovet blir
en mellanskillnad på 70 mkr som får täckas med kommunens obligationsplaceringar.
Önskvärt vore det om Tranås kommun kunde förbättra resultatet för att öka upp
investeringsutrymmet.
Prioriteringar är en nödvändighet för att klara av de investeringar som krävs för framtiden.
Balanskravsutredning
Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en budget för varje kalenderår så att
intäkterna överskrider kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett år
ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år.
Hur redovisning och beräkning av balanskravsresultatet ska göras framgår av lagstiftningen. Vid
beräkning av balanskravsresultatet, som är kopplat till Kommunallagens balanskrav, ska årets
resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Enligt regler
ska beräkning av realisationsvinster genom försäljning av anläggningstillgångar reducera årets
resultat i balanskravsutredningen.
Kommunen har inget balanskravsresultat från tidigare år som enligt lagstiftning ska regleras.
Vid utredning om balanskravet 2018 redovisar Tranås kommun ett negativt resultat.
Kommunfullmäktige fastställde en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravet om
12,1 mkr de närmaste tre åren på Kommunfullmäktige 2019-03-25 beslutades om
åsterställningen av det negativa balanskravet..

Återställande behöver även göras för 2017 års resultat och detta beror på att KPA i efterhand har
upptäck en kostnad för pensioner som härrör till åren 2014-2018. Tillägg av kostnaderna för
2017 betyder att även 2017 års resultat ej klarar balanskravet och det negativa resultatet (-1,5
mnkr) för år 2017 skall även detta återställas under 3 år (2018-2020).
Totalt blir återställning av balanskrav för 2017 samt 2018 13,5 mnkr enligt följande fördelning
per år:
2019

5 mnkr

2020

4,5 mnkr

2021

4,0 mnkr

Överskotten och justering av balanskravet de närmaste åren:

År
2019
2020
2021

Budgeterat resultat
innan justering av
balanskravet sedan
är avdraget för
återställningen
18 – 5 = 13 mkr
17- 4,5 = 12,5 mkr
17- 4,0 = 13 mkr

% av skatteintäkter/
bidrag
1,6% / 1,3 %
1,4% /1,07 %
1,4%/ 1,1 %

Pensioner
Mars i år erhöll Tranås kommun beskedet från pensionsadministratören att 37 personer har
fallit bort vid deras beräkningar avseende försäkring för förmånsbestämd pension.
Pensionsadministratören har därmed inte debiterat Tranås kommun försäkringspremier för
dessa personer under 2014-2018. På grund av felberäkning från pensionsadministratören har en
skuld uppstått som i nuläget uppgår till 4,8 mkr exklusive löneskatt. Denna skuld kommer att
hanteras vid bokslut 2019 med 2018 som jämförelseår.
Kassaflödesanalys
År 2009-2011 överläts kommunens verksamhetsfastigheter till AB Tranåsbostäder mot
lånerevers. År 2012 lånade AB Tranåsbostäder externt och löste den långfristiga skulden till
Tranås kommun som därmed erhöll överskottslikviditet. I samband med detta reglerade även
Tranås Energi AB en långfristig skuld och överskottslikviditeten i kommunen placerades i
obligationer med olika förfallotidtider.
Vid årets början uppgick kommunens tillgångar i obligationer till 131,1 mkr. Vid tillgodohavande
överstigande 25 mkr på koncernkonto debiteras kommunen en avgift, därmed har en viss

överlikviditet omplacerats i fonder. Tillgodohavandet avseende placeringar uppgår därmed
2018-12-31 till 150 mkr.
Kommunens borgensåtagande
Borgen beviljas normalt endast till de helägda kommunala bolagen. Borgen har även lämnats till
två föreningar. Vid bokslut 2018 finns nu inget av borgensåtagandet kvar vad gäller
privatpersoner vid bostadsbebyggelse.
Tranås kommun har även tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder. Ett
åtagande som bedöms vara förenat med en låg risk.
Avslutande kommentar
Tranås kommun har i flera års tid uppvisat goda resultat med en stark soliditet. Men läget är
bekymmersamt just nu inom skola och omsorg och här kommer vi behöva att lägga tid på att få
kontroll på de underskott som i dagsläget är prognosticerade.
Idag går 84 % av kommunens ekonomiska resurser till dessa två stora förvaltningar. Hur
resurserna fördelas är en politisk fråga, men de flesta är nog överens om att andelen inte kan
fortsätta att växa.
Sparpaket med olika aktiviteter och åtgärder samt krav på tätare och tuffare uppföljningar har
påbörjats inom alla nämnder och förvaltningar. Det är också viktigt att vi ser ljust på framtiden
och att alla får lyfta fram sina goda idéer och hitta nya arbetssätt som kan effektivisera
verksamheten. Samtidigt som besparingar måste göras så måste vi även våga att satsa på
framtiden.
Tranås kommun, ställs nu inför större utmaningar än tidigare. Befolkningen ökar snabbt och då
främst i de åldersgrupper som har störst behov av välfärdstjänster. Detta sker samtidigt som
skatteintäkterna inte ökar i samma utsträckning.
Detta kommer att bli alltmer framträdande de närmaste åren.
Tranås kommun har kostsamma investeringar framför sig. En stor del avser lokaler för barnoch utbildning, men även inom äldreomsorgen och fritidsområden. Äldre investeringar behöver
uppdateras, förverkligande av stadsvision samt framtagande av mark för bostäder och företag.
För att klara av kostnadsökningarna och även för att uppnå god ekonomisk hushållning måste
nu kommunen säkerställa ekonomiskt utrymme i driftsbudgeten.

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen ingår, förutom Tranås kommun, Stadshuskoncernen och Östanå Parken
AB.
Tranås Stadshus AB äger de båda bolagen Tranås Energi AB och AB Tranåsbostäder. AB
Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar bland annat kommunens fastigheter.
Bolagens prognoser håller sig i enlighet med den budget som är lagd, inget tyder på några
avvikelser.
De långfristiga skulderna inklusive utnyttjad checkkredit ökade under 2018 med 72 mkr till
1 434,7 mkr. Ökningen orsakas av koncernens investeringsvolym som legat på en hög nivå de
senaste åren. En hög investeringsnivå kommer att bestå under de kommande åren.
Koncernens soliditet per 2018-12-31 uppgick till 33,7 % (34,9 %). Soliditeten inklusive
pensionsskuld i ansvarsförbindelsen uppgick till 19,2 % (19,4 %).
Nyckeltal
kommunkoncern
Årets resultat, mkr

2018

2017

2016

2015

13,2

26,5

40,1

42,5

Soliditet

33,7%

34,9%

36,0%

34,9%

Investeringsvolym

251,2

328,4

226,3

177

Ekonomisk sammanställning Tranås kommun inkl koncernen

Kommunfullmäktige
Ansvarsområden
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för
den kommunala verksamheten och styr
genom att sätta mål, fördela resurser och ge
uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar även
om reglementen, förordningar, policyer och
strategier.
Kommunfullmäktige styr kommunen
genom:






Nämnder, kommunstyrelse och bolag
Demokratikommittén
Valnämnd
Överförmyndaren
Kommunrevisionen

Ansvarig ordförande: Jennie Saxfeldt
Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg
Viktiga händelser under året
Revidering av kommunens budget för 2019
fastställdes på sammanträdet i mars.
Eftersom 2018 års utfall inte var i balans
måste en åtgärdsplan beslutas i
kommunfullmäktige senast i juni.
Åtgärdsplanen beskriver hur 2018 års
underskott skall återställas inom tre år.
Flera större byggprojekt som exempelvis
Arena Tranås etapp 1 är aktuella för beslut
under 2019.
Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Skatteintäkterna för 2019 beräknas på
utfallet 1 november 2018, då invånarantalet
var 18 972 personer i Tranås kommun.
Den 31 december 2018 uppgick
invånarantalet till 18 987.
Ett omfattande förändringsarbete pågår för
att kommunen ska uppnå god ekonomisk
hushållning, vilket betyder att maximalt 98
% av skatteintäkterna används till
verksamheterna.

Varje nämnd ska dessutom genomföra
effektiviseringar om 1 % av årsbudgeten
samt budgetera för oförutsedda händelser
om ytterligare 1 %. De nämnder som inte
har en budget i balans kommer att få
redovisa vilka åtgärder som kommer att
genomföras för att nå dit. Direktiv gällande
allmänna besparingar är ytterligare en
åtgärd för en budget i balans.
Tillgänglighet för bredbrand är 97 % och
länsstyrelsen har beviljat Tranås Energi AB
ägartillskott så att utbyggnaden även blir
verklighet på hela landsbygden inom en
snar framtid.
Tranås United arbetar på uppdrag av Tranås
kommun med näringslivsfrågor,
information och marknadsföring samt
turism.
Tranås kommun bedöms vartannat år i
rankinglistan för Svenskt näringslivs. 2018
blev placeringen 23, vilket gör att målet att
hamna bland de 20 bästa kommunerna inte
är uppfyllt. För att nå målet planerar Tranås
United aktiviter såsom nätverksmöten,
kickstart för digitalisering samt vägledning
till nyföretagande och yrkes-SFI.
Personal
Antal medarbetare: Två personer inom
överförmyndarverksamheten
Nyanställda: 0
Ekonomisk analys
Prognosen vid året slut visar på ett
underskott om 0,2 tkr, vilket härrör från
politiker utbildningar. Vid ny mandatperiod
får alla politiker utbildning inom kommunal
juridik, säkerhet och verksamhet.
Åtgärder för att sänka kostnaderna
med 1 %
Det kommer att krävas allmän
återhållsamhet med tilldelade ekonomiska
resurser.

Investeringar
Utbyte och uppgradering av alla datorer till
politikern görs under året.
Omvärldsanalys och framtid
Tranås kommuns framtid bedöms vara god,
men den positiva befolkningstillväxten
medför dock ett ökat investeringsbehov av
exempelvis lokaler för utbildning och äldre,
men även arenor för kultur och idrott. De
närmaste åren kommer flera
nyinvesteringar att förverkligas, vilket kan
medföra kortsiktiga påfrestningar på
ekonomin. Höghastighetsjärnväg och en ny
regionindelning skulle kunna påverka
kommunens framtid positivt på lång sikt.

Kommunstyrelsen
Ansvarsområden
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan med ansvar för
hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Styrelsens
övergripande uppgifter är att leda och
samordna förvaltningen av kommunens
ansvarsområden samt ha uppsikt över
nämndernas och bolagens verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen består av
sex avdelningar; kansli, data, ekonomi, HR,
samhällsskydd- och beredskap samt
tillväxtavdelning. Tranås United är ett
delägt bolag som arbetar på uppdrag av
Tranås kommun med näringslivsfrågor,
kommunikation och turism.
Ansvarig ordförande: Anders Wilander
Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg
Viktiga händelser under året
En nyinrättad tjänst som säkerhets- och
beredskaps samordnare har anställts för att
utarbeta övergripande säkerhetsskydd. Det
innebär att skydda den information och de

verksamheter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage,
terroristbrott och andra hot.
De åtgärder som föreslås genomföras efter
utredningen om kostverksamheten kommer
att återrapporteras under våren för beslut.
En utredning om kommuns engagemang i
Tranås United har genomförts och
redovisats. För att tydliggöra uppdraget från
Tranås kommun till Tranås United kommer
en överenskommelse att utarbetas under
våren 2019.
Rekrytering av räddningschef och
digitaliseringschef pågår.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Arbetet med kommunvision 2040 pågår och
ska presentateras vid halvårsskiftet i
samband med 100-årsjubileet 2019.
Framtagande av utvecklingsstrategi 20192022 pågår tillsammans med ny digital
översiktsplan.
Det pågår ett förbättringsarbete för att
Tranås kommun ska bli en än mer attraktiv
arbetsgivare.
Samtliga chefer har i uppdrag att fokusera
på fyra perspektiv; verksamhet, budget,
medarbetare och omvärldsanalys. Ett
projekt som pågår är att sänka sjuktalen och
höja frisknärvaron.
Det pågår en kartläggning av
beställningsprocesser gällande inköp.
Omvärldsanalys har skett genom
studiebesök i Jönköpings och Västerviks
kommuner som framgångsrikt infört
inköpssystem. Effekten har blivit sänkta
kostnader. Tidplanen för genomförande av
inköpssystem är under våren 2020.

Det nya ärendehanteringssystemet W3D3
håller på att implementeras, med syfte att
ytterligare effektivisera ärendeprocesserna
för rättssäkra beslut.
Personal
Lång sjukfrånvaro
Kort sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Antal medarbetare
Nyanställda
Avslutade medarb.

1,08%
1,79%
4,40%
77
4
3

Ekonomisk analys
Prognosen för 2019 visar på ett överskott
om 5 mkr. Det har varit fokus på god
ekonomisk hushållning i enlighet med
finanspolicyn.
Överskottet beror främst på minskning på
avsatta medel till kreativitet och
tillväxtmedel, vakanta tjänster samt en
buffert med 1 % av budget. Osäkerhet i
prognosen är utbetalning av bidrag till
bouleklubben på 1,8 mkr.
Åtgärder för att sänka kostnaderna
med 1 %
Kommunledningsförvaltningen har
utarbetat en handlingsplan för allmänna
besparingar. Det innebär god ekonomisk
hushållning såsom vakansprövning av
tjänster, inköps- och avtalstrohet,
restriktivitet gällande investeringar, kurser,
konferenser, resor i tjänsten samt
minskning av sjukfrånvaro.
Investeringsbehoven är höga vilket kräver
prioritering av planerade projekt.
Investeringar
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
med utblick mot 2035 är politiskt beslutade
med syfte att ange riktlinjer för kommunens
bostadsplanering. För närvarande är det
brist på villatomter.

Investeringar i bostadsområden genererar
intäkter genom markförsäljning.
Investeringskostnader för industrimark
återbetalas långsiktigt genom att fler
arbetstillfällen möjliggörs.
Omvärldsanalys och framtid
Koncernledningsgruppen kommer att
revidera sin strategiska handlingsplan för
mandatperioden 2019-2022, när
kommunvisionen och den strategiska
utvecklingsplanen är politiskt fastställd.
Organisation av en kommunalt driven larmcentral kommer att planeras och beräknas
vara i drift 2021.

Bygg och Miljö Nämnd
Ansvarsområden

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att
fullgöra kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet samt inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Nämnden har ett
övergripande ansvar för miljö- klimat- och
energifrågor.
Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Fredrik
Skaghammar

Viktiga händelser under året
En svag avmattning av ärenden på
byggsidan har gett utrymme för
tillsynsarbete.

På miljö- och livsmedelssidan fokuserar
förvaltningen på tillsyn enligt den fastlagda
planen.
Arbetet med att kartlägga kommunens
pågående arbete med Agenda 2030 är
slutförd och håller på att sammanställas.
Resvaneundersökningen har presenterats
och åtgärder håller på att fördelas i
organisationen. Förhoppningen är att
Tranås ska lyckas minska CO2 utsläppen
per invånare under kommande år genom
arbetet med resvaneundersökningen och
den följande åtgärdsplanen.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Tillsynen inom miljö, hälsoskydd och
livsmedel har kommit igång för att se till att
nämndens mål och verksamhetsplan
genomförs. Uppföljningen har blivit
tydligare och kopplingen till ekonomin och
intäkterna följs upp tillsammans med
verksamhetsplanen.
På byggsidan har hanläggningen av lov hög
prioritet för att ge korta handläggningstider.
Personal
Lång sjukfrånvaro
Kort sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Antal medarbetare
Nyanställda
Avslutade medarb.

0
3,52%
5,70%
17
0
0

Två uppsägningar gör att förvaltningen nu
rekryterar två tjänster och det kommer att
visa sig om det är möjligt att rekrytera
personal med önskad kompetens.
Ekonomisk analys
Prognosen är ett underskott på helåret på
300 kkr. Underskottet beror på oförutsedda
kostnader för kapitaltjänst, hyra, GIS
ochMBK och prognostiserat mindre intäkter
för bygglov än budgeterat. Förvaltningen
arbetar nu på åtgärder för att undvika ett
negativt helårsresultat.
Åtgärder för att sänka kostnaden med
1%
Genom tjänstledigheter kommer
kostnaderna sänkas med mer än 1% och
dessa åtgärder finns med i prognosen med
överskuggas av kostnader och
intäktsförändringar som är betydligt större.
Investeringar
Inga stora investeringar förväntas under
året.
Omvärldsanalys och framtid
Största osäkerheten är konjunkturen och
byggandeet som påverkaar

arbetsbelastningen och intäkterna på
byggsidan.
I det strategiska arbetet med Agenda 2030
är arbetet intensivt med att hitta rätt väg
framåt för att få ut kunskap i organisationen
om vad vi gör och hur vi kan bli bättre.
Tillsynen av livsmedel och miljöskydd
fortsätter men tongångarna nationellt är att
enheterna måste bli större och det innebär i
så fall på sikt att Tranås måste slå sig ihop
med fler näraliggande kommuner för att bli
tillräckligt stor. Livsmedelsverket och
naturvårdsverket arbetar med den frågan.

Teknik- och
griftegårdsnämnden
Ansvarsområden













Gata och trafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Kost
Parker och natur
Teknik- och infrastrukturprojekt
Bostadsanpassning
Begravningsverksamhet
Skogsbruk
Hamnar
Kolonilotter
Utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson
Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

Viktiga händelser under året
Framtagandet av Tranås kommuns nya
avfallsplan pågår och samrådsversionen ska vara
klar tills årsskiftet.
Införandet av digitala körjournaler på Tranås
kommuns samtliga fordon i syfte att:
 kunna följa upp skatteverkets regler
 effektivt nyttjande av fordon och
eventuellt behov av färre fordon
 öka följsamhet mot kommunens policys
för resor, miljö och inköp
 effektivare nyttjande av personaltid som
ägnas åt fordon och frågor som är
relaterade till fordon

Påbörja införandet ett system för att bevilja
tillstånd för att få gräva i offentlig mark dvs.
allmänna vägar, gator, torg, parker och andra
platser som i kommunens detaljplaner är
redovisade som allmänplatsmark.
Detta i syfte att Tranås kommun ska kunna ställa
krav på utförande och säkerhet vid dessa
grävarbeten.
Framtagande av en plan för matförsörjning vid
driftstopp i centralköketkök pågar och förväntas
vara klar under april månad.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Förvaltningen kommer att ta fram en verksamhetsplan för 2020, 2021 och 2022 som ska
vara klar 190529. I detta arbete kommer
förvaltningen att ta fram fokusområden utifrån
de fastställda målen förvaltningen har gentemot
teknik- och griftegårdnämnden. Till dessa
fokusområden kommer sedan handlingsplaner
med aktiviteter att upprättas för att nå full
måluppfyllelse.

Personal
Lång sjukfrånvaro
Kort sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
Antal medarbetare
Nyanställda
Avslutade medarb.

2,33%
2,28%
6,6
117
1
1

Det råder stor konkurrens på efterfrågad
arbetskraft och viss brist på en del av
yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys
Den skattefinansierade verksamheten beräknas
2019 gör ett noll resultat.
Den taxefinansierade verksamheten beräknas ge
ett överskott om totalt 1 624 tkr. VAverksamheten visar 776 tkr och
avfallsverksamheten visar 848 tkr. Ovan
nämnda överskott beror framförallt på flera
vakanser inom VA- verksamheten samt
överskott på verksamhetsavfallet inom avfallsverksamheten. Resultaten beräknas avsättas till
fonder.
Griftegårdsverksamheten beräknas ge ett
överskott om 624 tkr jmf med budget som
beräknades till 530 tkr.
Prognosen för investeringarna på förvaltningen
ligger enligt budget.

Åtgärder för att sänka kostnaden
med 1 %
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
effektivisera verksamheten så att vi kan bedriva
en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.
Vid varje uppkommen vakans ser förvaltningen
över sina åtaganden och gör en
helhetsbedömningen av verksamheten och om
denna vakans bör återinsättas.

Investeringar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019 en
investeringsram på 38 980 000 kronor och av
dessa investeringsmedel är:
– 19 965 000kr avsatt för den skattefinansierade
verksamheten
– 19 015 000kr avsatta för den taxefinansierade
verksamheten
De stora investeringarna som förvaltningen
kommer genomföra 2019 är:













Utbyggnation VA-ledningar Höganloft
industriområde
Utbyggnation VA-ledningar Norraby 4
bostadsområde
Utbyggnation GC-vägar Gripenberg i ett
samverkansprojekt med Trafikverket
Utbyggnation av GC-vägar samt allmän
upprustning av den befintliga
infrastrukturen runt den nya förskolan
på fastigheten Nötskrikan 10.
Sista etappen av ombyggnationen av
Storgatan
Ombyggnad Adelövs avloppsreningsverk
för att klara kraven på hög skyddsnivå
för miljö och normal skyddsnivå
avseende hälsa
Påbörja utbyggnaden av kvävereningen
på Tranås avloppsreningsverk i syfte att
klara tillståndskraven på totalkväve i
behandlat utgående vatten från
reningsverket
Sluttäckning på Norraby deponin etapp
4 och 5
Reinvesteringar i det befintliga
gatunätet (nya beläggningar på
befintliga gator)

Omvärldsanalys och framtid
Tranås kommun har precis som många andra
kommuner i Sverige en växande infrastrukturskuld som kräver stora reinvesteringar i det den
befintliga infrastrukturen. Detta i kombination
med en växande befolkning som kräver
utbyggnation av den befintliga infrastrukturen
samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter innebär att förvaltningen står inför

stora utmaningar i framtiden. Vi måste hitta en
balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

Kultur- och
fritidsnämnden
Ansvarsområden









Anläggningar som sim- och
idrottshall, Bredstorps idrottsplats,
spår, leder och badplatser
Föreningsservice och utveckling
samt administration kring
föreningsbidrag
Allmänkultur med konstarkiv,
offentlig konst, program som
konserter, utställningar,
föreläsningar i samarrangemang
med civilsamhället
Ungdomskultur med fokus på öppen
ungdomsverksamhet; EPIC
Biblioteket med fokus på öppen
mötesplats för alla, litteratur- och
läsfrämjande samt informations och
kunskapsbildande verksamhet.
Strategisk folkhälso- och
integrationssamordning

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson
Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén
Viktiga händelser i verksamheten
under året
2019 fyller Tranås 100 år och året gick av
stapeln redan på nyårsaftonen med ett
färgsprakande ljusspel. Tätt inpå har event
som E-sportarrangemang,
femnationsturnering i ishockey, SmåLit och
digert sportlovsprogram avlöst varandra.
Under mars månad har bandyisen släppts
men fortfarande hålls ishallen igång för
TAIFs räkning. Stafettutställning av har
pågått i stadshuset och konstinköp under
2018 har visats på Eriksberg. Planeringen är
i full gång för påsklov, Valborgsmässoafton
och inte minst jubileumsfestdagarna i 5-9
juni. Biblioteket planerar för en rejäl
omdaning under juni månad, med uppstart
1 juli, och simhallens verksamhet
omstruktureras och planering pågår för
renoveringar tillsammans med TB under
sommaren. Föreningarna har ansökt om

flera bidrag och folkhälsosatsningar har
inneburit stort fokus på Agenda 2030arbete och ANDT-problematik (alkohol,
narkotika, droger, tobak). Kultur- och fritid
satsar på social inkludering, ungdomsidrottoch kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling
av mötesplatser, friluftsliv och förnyelse av
traditionella högtider och evenemang.
Framtiden innebär utmaningar där gas och
broms pareras för att få ekonomiska
resurser att räcka till allt som skapar en
attraktiv kommun i tillväxt.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Riktade insatser i civilsamhället, flera nya
bildningsmöjligheter, samarbeten med
närings- och föreningsliv, aktiviteter för
förbättrad tillgänglighet i vid mening. Fokus
på folkhälsostärkande arbete. Agenda 2030!
Personal
Lång sjukfrånvaro
Kort sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Antal medarbetare
Nyanställda
Avslutade medarb.

8,05%
1,36%
13,20%
42
0
0

Det råder svårigheter att rekrytera utbildade
bibliotekarier, kulturmedarbetare och
fritidsledare medan området för
anläggningspersonal och administratörer är
framkomligare.
Ekonomisk analys
Q1 innebär en status på 25% utnyttjande av
årsbudgeten, helt i fas. Prognosen på helåret
är i stort sett plus minus noll, men, vi visar
ändå att vi kanske drar över något eftersom
budgeten är snäv och att överskottet på 1,5
mkr inte flyttas med. Nämndens tidigare
ambition att satsa extra på integration och
100-årsjubileum får stå tillbaka och det blir
ännu viktigare att hela tiden söka extern
finansiering då så är möjligt.
Vilka åtgärder avser du att vidta för
att sänka kostnaden 2018 med minst 1
%
Allmän återhållsamhet; inte vikariebesätta
vid sjukdom, färre trycksaker, färre resor,

utbildningar och
konferenser. Eventuella omorganiseringar.
Investeringar
300 tkr gestaltning storgatan
300 tkr reinvestering Hätte
100 tkr digital agenda
75 tkr innebandysarg
50 tkr biblioteksutveckling
50 tkr konstinköp
25 tkr utveckling EPIC
Summa; 900 tkr
Omvärldsanalys & framtid
Honnörsord; mångfald, digitalisering och
tillgänglighet. Framtiden innebär
balansgång för att få ekonomiska resurser
att räcka till allt som skapar en attraktiv
kommun i tillväxt.

Barn- och
utbildningsnämnd
Ansvarsområden
Med kompetenta medarbetare samt ett
systematiskt kvalitets- och
arbetsmiljöarbete fokuseras nödvändiga
utvecklingsområden för att nå nationella
och kommunala mål. Digitalisering,
inkludering, lokalutveckling och
kompetensförsörjning är särskilt fokuserade
områden.
Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden är förskola, pedagogisk
omsorg, grundskola, särskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
kulturskola, elevhälsa och central
skoladministration.
Ansvarig ordförande: Erik Nygårds
Ansvarig förvaltningschef: Peter Tuvberger
Viktiga händelser under året
Byggnation av en central förskola på
fastigheten Nötskrikan är påbörjad och
genomförs till hösten. Ombyggnad av
Fröafall påbörjades under hösten 2018.
Fortsatt utredning av Hubbarpskolan och

planering av grundskola vid Granelund, allt
för att öka antalet elevplatser framförallt
inom grundskolan. Utveckling av Yrkes-SFI
och ökad satsning på Yrkesvux med
målsättningen att få fler i arbete pågår.
Antalet elever på språkintroduktion minskar
snabbare än väntat.
Aktiviteter för att nå uppsatta mål
De nationella kunskapsmålen samt elevers
trivsel och trygghet följs upp årligen.
Analyser av detta ligger till grund för
utvecklingsinsatser på förvaltnings- och
enhetsnivå. Både grundskolan och
gymnasieskolan bibehåller framskjutna
positioner. Meritvärdet i åk 9 har ökat
betydligt (235) och andelen elever som är
behöriga till gymnasieskolan är högre (91
%).
Satsningar på digital utrustning och
utbildning av personal inom samtliga
verksamheter fortsätter. Nyanländas
lärande har tillkommit som ett spår inom
vårt fokusområde -Inkludering. Stora
utvecklingsinsatser inom
introduktionsprogrammet har möjliggjorts
genom statliga bidrag.
Personal
Lång sjukfrånvaro
Kort sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
Antal medarbetare
Nyanställda
Avslutade medarb.

0,88%
2,54%
5,51%
747
17
9

Kompetensutvecklingen av
speciallärare/specialpedagoger med statligt
stöd liksom deltagande i rektorsprogram
pågår. Stora förändringar i chefsgruppen
med 10 nya tillsättningar efter vakanser och
förflyttningar.
Förvaltningen deltar i
arbetsmarknadsmässor för att Tranås ska
bli attraktivt inför kommande rekrytering av
pedagoger. Beslut har tagits om tillgång till

arbetskläder och
pedagogiska måltider i linje att bli en
attraktiv arbetsgivare.
Ekonomisk analys prognos -14 mkr
Från 2018 års underskott på dryga -28 mkr
så är fortfarande förvaltningen för stor i
organisation samt belastade av yttre
omständigheter som inte går att påverka
kostnadsmässigt. Säkerställda åtgärder till
och med 31 mars 2019 ger en
minusorganisation om ca -25 mkr.
Det handlar bland annat om kapitaltjänst,
ökade måltidskostnader, avslag samt
minskad
ersättning från migrationsverket,
lokalkostnader samt personalkostnader som
står för drygt hälften. Nedan åtgärder som
skall helt eller delvis genomföras under
2019 och förvaltningen bedömer att den
skall klara en prognos på -14 mkr i
dagsläget.
Åtgärder för att sänka kostnaderna
2019 och framåt
Omdisponering av skolskjutsverksamheten
och där ett nytt avtal upphandlas och skall
gälla från 1 juli 2019, halverat
strukturbidrag till landsbygdsskolorna, flytt
av förberedelseklasser från Wigénshuset.
Kostnadsanpassning av introduktionsprogrammet. Införande av heltidsmentorer,
tre-lärarsystem och husvikarier minskar
behovet av timvikariat och ökar kvaliteten i
undervisningen. Samtidigt menar vi att
stressrelaterad sjukfrånvaro bör minska på
sikt utifrån dessa åtgärder. Sänkta
ersättningar till grundskolor, fritids och
förskolor. Sammanslagning av
landsbygdsskolor och minskning med en
förskole enhet. Vidare kommer gymnasiet,
vux, kulturskolan samt förvaltningsledning
att få minskad ram och besparingskrav för
innevarande år. Även andra verksamheter
som inte tidigare har genomlysts kommer
att utredas för att klara besparingar de med.

Det handlar om elevhälsan, resursgruppen,
träningsskolan, autismskolan, särskolan.
Investeringar
Hålls nere till det yttersta behovet i
verksamheten. Avser digital agenda och
inventarier nya lokaler. Plan är ca en
tredjedel av budget. Bland annat kommer
BU att kunna återanvända begagnade Ipads
som finns i kommunen och behöver därmed
inte göra en tidigare planerad investering
om 2,7 mkr.
Omvärldsanalys och framtid
Enligt Tranås officiella befolkningsstatistik
syns en fortsatt markant ökning av antalet
barn och elever de närmaste 3 åren.
Därefter avtar ökningen något. Detta
betyder att barn- och utbildning under
kommande år fortsatt behöver satsa på fler
lokaler och mer personal. Från 2021 och
framåt torde behovet av lokaler och
personal att avta. Även en större konkurrens
om den utbildade personal som finns att
tillgå framöver för de olika
verksamhetsformerna är att vänta.

Socialnämnd
Ansvarsområden
Socialnämnden beviljar insatser inom:
 Arbetsmarknadsåtgärder
 Barn- och ungdomsvård
 Ekonomiskt bistånd
 Familjerätt och familjerådgivning
 Hälso- och sjukvård
 Insatser till personer med
funktionsnedsättning (LSS/FSB)
 Insatser till vuxna med
funktionsnedsättning (SoL)
 Integration
 Vård för vuxna med missbruksproblem
 Vård och omsorg om äldre
 Övriga insatser till vuxna
 Övriga verksamheter
Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren
Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga händelser under året










Ökad
ekonomisk medvetenhet och kontroll i
alla delar av nämndens verksamhet
Införandet av rörlig budget
Upprättning av systematisk
kvalitetsuppföljning
Riktlinjer avseende biståndsbedömning
Besparingsåtgärder såsom:
- Planering av boende för personer med
samsjuklighet (missbruk + psykiatri)
- Riktlinjer inom äldreomsorgen
- Borttagande av vissa föreningsbidrag
Lokalförsörjningsplan
Införande av Pulsen Combine (ett nytt
verksamhetssystem som ersätter
Treserva och Magna Cura)

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

hushåll som beviljas försörjningsstöd under
2019 och ekonomienheten prognosticerar därför
ett underskott på 2,1 mnkr. Även avslag från
Migrationsverket gällande placeringskostnader
kan leda till ökade kostnader för kommunen.
Införandet av Karensavdraget som trädde i
kraft den 1/1-2019 innebär ökade
sjukskrivningskostnader för socialnämnden.
Även oförutsedda placeringskostnader inom
barn- och ungdomsenheten samt inom
Vuxenenheten bidrar till ökade kostnader.

Åtgärder för att sänka kostnaden
med 1 %

En systematisk uppföljning av verksamhet,
personal och ekonomi har påbörjats. Budgetoch verksamhetsplaneringsprocessen har



förtydligats. ”Uppdragsbeskrivningar” för alla
verksamheter håller på att tas fram.
Systematiskt värdegrundsarbete har påbörjats
inom vissa sektioner.



Personal

Lång sjukfrånvaro: 1,77 %
Kort sjukfrånvaro: 2,8%
Totalt sjukfrånvaro: 5,51 %
Antal medarbetare: 701
Nyanställda: 20
Avslutade medarbetare: 30

Ekonomisk analys
Den tilldelade budgetramen för 2019 är 475,8
mnkr. Socialnämndens nettokostnad uppgick till
491,2 mnkr vilket innebär att året inleddes med
ett underskott på 15,4 mnkr. Prognosen efter
budgetuppföljning i mars är 9,0 mnkr. Det visar
att förvaltningen aktivt har arbetat med
besparingsåtgärder. Införandet av den rörliga
budgeten har ökat den ekonomiska kontrollen.
Verksamheterna tilldelas budget utifrån den
beviljade insatstiden.
En del av ekonomiska åtgärder som har bidragit
till sänkning av nettokostnader är höjning av
service och omvårdnadsavgift 150 tkr, införande
av avgift för boendestöd inom
psykiatriverksamhet 200 tkr, besparing genom
borttagande av extratjänster 950 tkr samt
borttagande av föreningsbidrag till Helga 100
tkr. En del vakanta tjänster inom
hemsjukvården bidrar också till en förbättrad
prognos.
Arbetsförmedlingen avvecklar delar av sin
verksamhet och detta kommer att resultera i fler







Se över schemaläggning för att jämna ut
personalresurserna och minska
vikariebehovet samt tillgodose
kundernas behov.
Förkorta placeringstider på HVB samt
hitta lösningar på hemmaplan.
Hålla tillbaka tjänstetillsättningar där
det är möjligt.
Minska konsultkostnader inom
Vuxenenheten.
Minska utbildningskostnader.
Minska sjukfrånvaro och därmed
minimera vikarietillsättning.
Restriktivitet till sociala kontrakt.

Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till
5,6 mnkr för år 2019. Under året påbörjas
införande av ett nytt verksamhetssystem, Pulsen
Combine. Det nya systemet kommer att ersätta
Treserva och Magna Cura. Investeringen är på
sammanlagt 4,5 mnkr varav ca 10 % förväntas
vara en investeringskostnad under 2019. Den
större delen av de för 2019 beviljade
investeringsmedlen för Pulsen Combine kommer
att flyttas till 2020 då de stora
investeringskostnader uppstår. Investeringen
innebär en oförändrad kostnadsnivå vad gäller
driftskostnaden.

Omvärldsanalys och framtid

Socialtjänstens framtidsanalys är att högre krav
på god kvalitet kommer att ställas från en
åldrande befolkning samtidigt som ekonomiska
och kompetensmässiga resurser inte kommer
öka i samma takt. Alla landets kommuner står
inför samma scenario och utmaning.

AB Tranåsbostäder
Ansvarsområden
AB Tranåsbostäder ska tillhandahålla ett
brett utbud av bostäder och lokaler i Tranås.
På uppdrag av Tranås Stadshus AB äger och
förvaltar bolaget kommunala
verksamhetslokaler. Bolaget ska genom
nyproduktion trygga bostadsförsörjningen
inom kommunen. Affärsutvecklingen ska
drivas med ett starkt kundfokus.
Styrelsens ordförande:
Bolagets VD:

Krister Rydholm
Magnus Nilsson

Viktiga händelser i verksamheten
Pågående projekt:


Kv. Korsörten 2, (Fröafallskolan)
Byggnation pågår och beräknas vara
färdigställt sommaren 2020.
Projektet drabbas av
kostnadsfördyringar på grund av
fuktproblem.



Kv. Vitsippan 17
Upphandling pågår. Inkomna anbud
är inom beviljad projektram.
Beräknad byggstart våren 2019 och
inflyttningen beräknas kunna ske
hösten 2020.



Kv. Snäckan 1 (Ängaryds förskola)
Byggnation pågår. Projektet
beräknas pågå från januari 2019 till
januari 2020. Projektet drabbas av
kostnadsfördyringar på grund av
fuktproblem.

Övrigt:
Bolaget har under våren inlett ett
värdegrundsarbete med syfte att
Tranåsbostäder ska vara ett framgångsrikt
företag samt att skapa en VI känsla i bolaget
ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga
arbetet.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Utifrån uppdraget som givits i ägardirektiv
för år 2019 arbetar bolaget med att ta fram
en strategi för byggande av bostäder.
Strategin ska utgå ifrån kommunens
beslutade bostadsförsörjningsprogram.
Personal
Sjukfrånvaro för perioden är 4,92% och
avser en kortare sjukskrivning samt korta
sjukdomsfall. Personalen består av 24
anställda. Rekrytering av en
fastighetstekniker är avslutad och tjänsten
är tillsatt från maj månad.
Ekonomisk analys
AB Tranåsbostäder redovisar per 31 Mars
ett resultat om ca 4 Mkr, vilket är ca 2 Mkr
bättre än budgeterat.
Det är främst kostnader för snöröjning som
har ett lägre utfall än budget pga
väderförhållanden samt att planerade
underhållskostnader ligger lägre än
budgeterad nivå pga
kostnadsförskjutningar. Prognosen för
helåret väntas dock uppgå till budgeterad
nivå. Framflyttade digitaliseringsprojekt i
företaget bidrar även till den positiva
avvikelsen mot budget för perioden men
väntas komma in i utfallet kommande
kvartal.
Investeringar
Budgeterad investeringsnivå för året uppgår
till 349 Mkr.
Omvärldsanalys och framtid
Tillsammans med Tranås Kommun arbetar vi
med att säkerställa kommunens
lokalförsörjningsstrategi samt den
kommunala processen vid inhyrning av
fastighetsobjekt av AB Tranåsbostäder.
För att inte äventyra Tranås Kommuns
positiva befolkningsutveckling bör arbetet
med att tillskapa nya bostäder intensifieras.
Digitalisering
AB Tranåsbostäder har anslutit sig till
Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ.
Målet är att allmännyttan och de bolag som
deltar ska vara ledande inom digitalisering i
fastighetsbranschen och ha gjort vinster
kopplat till detta område inom en
treårsperiod.

Tranås Energi AB
Ansvarsområden
• Elhandel
• Elnät
• Kraftvärme
• Fibernät
• Vattenkraft
• Energitjänster
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Viktiga händelser i verksamheten
under året
Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad pågår
”förtätningskampanjer”. Klart är också att
Hökerums Byggs nybyggnation kommer
anslutas till fjärrvärme.
Byggnation av den nya fördelningsstationen i
Bredstorp pågår och driftsättning är planerad till
maj 2019.
Förberedelser pågår också för en tänkt
andelsägd solcellspark i Bredstorp. Om allt går
enligt plan kommer försäljning av av andelar att
påbörjas till sommaren.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Bolaget har affärsmål, kvalitets- och miljömål,
arbetsmiljömål samt indikatorer för att mäta
olika processers effektivitet. Till affärsmålen
finns en marknadsplan med tillhörande
aktiviteter och till kvalitets- och miljömålen
finns handlingsplaner.

Personal
Sjukfrånvaro: Korttids: 2,6 % Långtids 0,0 %
Det råder stor konkurrens på efterfrågad
arbetskraft och viss brist på en del av
yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat strax under budget.
Året har hittills varit bra vad gäller elpriser och
då kopplat till elproduktionen medan
temperatur och elpris i kombination varit
mindre gynnsamt avseende elhandeln. Den
varmare vintern än normalt har också inverkat
negativt på resultatet gällande fjärrvärme.
Påverkbara intäkter och kostnader ligger i fas
med eller bättre än budgeterat. Under perioden

maj till september föreligger en budgeterad
förlust, varför utfall relativt helårsbudget är
mycket högt.

Vilka åtgärder avser du att vidta
för att sänka kostnaden 2019 med
minst 1 %

Bolaget bedriver ett kontinuerligt arbete med att
bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som
möjligt. Därutöver pågår olika projekt, t.e.x.
syftande till att öka effekt och elverkningsgrad i
kraftvärmeproduktionen och ett par andra för
att minskad värme- och elförluster i respektive
distributionsnät mm. Dessutom har ett projekt
påbörjats avseende automatiserade kundprocesser och digitaliserad kundkommunikation.

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar är beräknade till ca 60
mkr. Då är den nya fördelningsstationen i
Bredstorp inräknad med 25 av totalt 42 mkr
liksom ny turbin och generator i Visskvarn med
16 mkr. Därutöver avser investeringarna dels
fortsatt utbyggnad av fibernät och fjärrvärme
och dels nya och över föregående årsskifte
pågående reinvesteringar i elnätet som kommer
färdigställas under året.

Omvärldsanalys & framtid
Under första delen av 2019 kommer fibernätet
att vara fullt utbyggt i Tranås tätort. Sedan
återstår resterande del av landsbygden med ca
300 kunder. Offentligt stöd från landsbygdsprogrammet har beviljats. Därutöver krävs nu
också stöd från Tranås kommun. Byggnation är
planerad till 2020/2021 och därefter kommer
det i princip vara 100 % tillgänglighet till fiber i
kommunen.
Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad kommer denna
att fortgå främst genom förtätningar i befintliga
fjärrvärmeområden men också genom att
flertalet av de pågående och planerade
nybyggnationerna i Tranås är intresserade av
fjärrvärme som uppvärmningsform. Därutöver
pågår en utredning kring eventuell fjärrvärme i
Höganloft.
Bolagets miljöanpassning av vattenkraften
kommer fullföljas med en byggnation av
faunapassage också i Visskvarn under 2019.
Vid en branschjämförelse står sig bolaget mycket
väl vad gäller ekonomiska nyckeltal, har
konkurrenskraftiga priser och mycket höga
värden i genomförd Nöjd kund index. Bolaget
har också ett starkt varumärke med en tydligare
miljöprofil än flertalet andra energibolag.

Bolagets insatser för miljöanpassad vattenkraft
och biologisk mångfald får fortsatt stor nationell
uppmärksamhet och genererar en betydande
tillväxt vad gäller antal nya elhandelskunder.

